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 )افعؼائد( ظؾم افؽالم ادوَوع:

د بـاء ادستـَ ادعتَؿد " اصقتهمع ح "دد ادـتؼَ ادعتؼَ "افعـوان: 
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 ي  ﴿إِن  اهللَ َوَماَلِئَؽَتُه ُيَصؾُّوَن َظَذ افـ بِ :  افؽريم يف صلن حبقبه ؿال اهلل 

َا َيا ِذيَن آَمـُوا َصؾُّوا َظَؾقِْه َوَشؾ ُؿوا َتْسؾِقمً  َأُّيُّ  [.4٥]إحزاب:  ﴾اف 

 

 عذ خر الزّية ضوّيةالّصلة الرّ 

 

 وَ  ِي م  إُ  ظذ افـّبي   صّذ اهللُ 
 مظؾقه وشؾ   ّذ اهللُ ه َص آفِ

 .(8)اهلل رشوَل  المًا ظؾقَك ياَش صالًة و  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

يف شػرته افثاكقة إػ  ،هذه اهلل ( اشتخرج اإلمام أمحد رَا صقغة افّصالة ظذ شّقدكا رشول8)

 صؾوات اهلل ظذ-ادديـة ادـّورة افطّقبة ادّؼؾة، وحرض بغ يَدي شّقدكا احلبقب إظظم 

ل افؾقل، ثّم ـّرر احلضور اافصقغة ادبارـة ضوؾصّذ ظؾقه هبذه  -مإـرم وتسؾقمته ظذ ادعظ  

، بدون حجاب صّباـه ادبارك يؼظةً   ةؤيرتّؼف بإوػ، ؾـافثاكقة  افؾقؾةَ  ظـده 

 ."خر افزّية افصالة افرَوّية ظذ" :ؾُسّؿقْت هذه افصقغة
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 اإلهداء

َرهم يف خدمة ظمأ، افذين أؾـَوا ة افبقضاءمن أشاضغ ادؾّ  ةإػ افعؾمء إجؾّ 

افؼرآن وافسـّة، وبقاهنا شّقم يف افتػّؼه ٓشتخراج إحؽام من  اإلشالم وادسؾؿغ، ٓ

 ؿديًم وحديثًا. وتػفقؿفا بلشافقب دؿقؼةٍ 

حـقػة  إئّؿة ادجتفدون إربعة، ٓ شّقم اإلمام إظظم أبومـفم:  وبإخّص 

 ذم تتؾؿذوا ظحابة افِؽرام، وافذين هُ افذين هم ؿادُة إّمة بعد افّص  ، وتالمذهتمافـعمن

 م.تابعقف ذأو ظ أصحاب رشول اهلل 

وؾقة افؽِراموبإخّص أتباُظفم:  ، افذين ُهم افّسادُة اداُتردّيُة وإصاظرة وافصُّ

ـّقة، افثابتة من افؼرآن افؽريم وافُسـّة افـبوّية  ؾقؿة افس  ظذ افعؼقدة افّصحقحة افس 

ف وافتشّدد، ؾريض  .!تعاػ ظـفم أمجعغ وظـّا هبم اهللُ افّؼيػة، افبعقدة ظن افتطرُّ

افذين بزـة  ،رامافؽِ  وأهع وأصدؿائي وأبَوّي  ومشاخيي قع أشاتذيمجإػ و

يف  تعاػ ظـّا ـل  خرٍ  ، ؾجزاهم اهللُافعؾم افّؼيفؾُت ذَف خدمة بعض فم كِ دظائِ 

 .افّدكقا وأخرة

 يفافّؼ دم افعؾم َويخ         

 ػر فهؽُ  اد ومني حممد أشلم رضا                   

 م2١8٥/ ١٣/ ١٣ - ه8٣٤1 ةخرمُجادى أ 24             

           

 

 



 

 

 

 ف ظذ افتحؼققادِؼ 

ومنـحممد أشلم رضا ال ادفتيد.   يم 

 

 ك يف افتحؼققصارَ 

 يفاألش   ضويالشوخ ادفتي حممد إلواس الرّ 

 ضويالشوخ ادفتي حممد عّباس الرّ 

 اهلاصمي حممد كاصف حممودالشوخ 

 األعوانني أجمد حس  حممد الشوخ 

 

 

 

 



 

 تقريظ

يف    فضولة الشوخ ادفتي حممد إلواس الّرضوي األش 

 جلـة افتعؾقمت وادـفج افدراد ظضو

 أهل افسـّة واجلمظة بباـستان "تـظقم مدارس"يف 

احلؿُد هلل ادـعام، ذي اجلالل واإلـرام ويل اإلكعام، ظؾقه افُتؽالن وآّتؽال 

ّسالم، ظذ كبق ه ورشوفه شّقد إكام، وظذ وبه آظتصام، وأؾضُل افّصالة وأـؿُل اف

 آفه افِعظام وصحبه افؽِرام ظذ افّدوام، وبعد:

رَا  حمؿد أشؾم ؾنخوي وِحبّاين! ما هذا صلين وفؽن َمرؽؿتي أّن افشقخ ادػتي

 ئبافًف ءأمَرين بؽتابة افتؼريظ ظذ هذا افؽتاب ادثايل، ادع -حػظه اهلل ادتعايل-ادَقؿـي 

ظؾقه -دات ادحتّمت، فإلمام إّول ؾضل افّرشول افبَداُيوين، من أهل ادعاين دعتؼَ من ا

، وحواصقه ذات ادعايل بادعاين إظايل، فإلمام افثاين أمحد رَا خاْن -رمحة اهلل افبارئ

يْؾوي حسن ادعاين  ه افرّباين-افَزَ ٍّ  .!ده اهللُ ادؾِك إجّل بافػضل احلاويتغؿّ  -ؿّدس 

ّٓ ا من إـرامي واحسامي، وهذ ؾإّوُل هو افثاين، وافثاين هو إّوُل يف وجداين؛  إ

ه مـه يف افعؾم ادؼصودي وأيل وافـؼع وافعؼع وافَوهبي وافَؽسبي ّٕكه برَع ظؾقه وأؾؼَ 

م ٓوافـّظري وافعؿع وإصويل وافػُ  خيػى ظذ َمن  روظي وافػؼفي وافؽالمي وؽرها،ـ 

تبِ شفَر افؾ ق  ه وؾتاواه وحواصقه، ظؾقه رمحة اهلل اهلادي.ه ورشائؾِ ايل يف مطافعةـ 

افعايل افؽايف افوايف  ؾنّن اجلواَب  ؛فقل اخلارجيفذفك إػ افدّ  ٓ حاجةَ و

ن فقس بخػي ظذ مَ  جعي  ايف فؽّل مسلفة من ادسائل من ؾتاواه افعوايل صاهدٌ افّش 

صػي، وحتريرات اإلمام  ظؼلٍ من  َمن فه حظي ر ظذ ، ذا طاهر باهِ عفا بافػؽر افععضافَ 



 

غة ائؼة بازؽة كؿقؼة بافؾّ رث افزيؾوي دؿقؼة ظؿقؼة أكقؼة كاؾعة صاؾقة ـاؾقة واؾقة ادحد  

ة ـدشة افعؾؿقّ صؽال اهلَ أظم وؽرها من من افـثر وافـّ  ،ةة وافعربقّ ة وافػارشقّ رديّ وإ

ن فه ـم ٓ خيػى ظذ مَ  ،حةمـؼ   ؼةوؾتاواه صحقحة رجقحة حمؼ  ، يايضمن افعؾم افرّ 

 ة اجلؾقؾة.بافؽتاب وافسـّة وافؽتب افػؼفقّ  إدامٌ 

وافسـّة وآثار افّصحابة، من افؽتاب  ـاؾؾة حاؾؾة مشحوكة بإدّفةه وحتؼقؼاتُ 

وا ظؾَم افّدين من افـّبي إمغ مباذًة، وأؿوال إئّؿة إجّؾة يف حمسؿة  افذين تؾؼ 

أبطوفة، وأشاضر مردودة،  وظؼائد َالفة، ومؽائدؾات ظاضؾة، هػوات باضؾة، وُخرا

وأباضقل مطروحة؛ ّٕن ظؾَؿه افواؾر افذاخر افؽاؾل احلاؾل صعَد يف احلُبك، وصاع يف 

إُؾق، وتوّصل إػ افُعؿق، هو شقٌف صارم، وشـاٌن حاشم، وكبٌل ؾافق فؽّل ظـٍق من 

ؿة دين وادجّس ؾحِ ادُ فزكادؿة وافػالشػة افؽّػار وإؽقار وافؼادياكقغ وافوهابقغ وا

 ّؾغ.غ ادِض واؾض افضافّ فة وادعتزفة واخلوارج وافرّ ؾة وادشب  وادعط  

باإلذظان أّن من افعؾوم  اْظؾؿوا -!افتّواب ؽػر يل وفؽم اهللُ-ب ؾلُّّيا افطاّل 

فا ظؾُم أصول افعؼائد؛ ؾوأصؿَؾفا وأظالها وأـؿَ  فاأظؿ   ؾنّن تعؾُّؿه فا وأجؾ فا وأمه 

ت ادفّم  هذا افؽتاب ادزبور من أهمّ  يـه، ؾدرُس وهو بؼدر ما حيتاج فدِ  ،ظغ ؾرض

روا أحدًا من ادسؾؿغ بدون وٓ تؽػ   ،ؽم إػ افؽػريؾؼوا بليدي ٓ تُ فؽَ  ؛بؽّل اإلصغاء

ظالمفا: أاإلشالم وكصب  د أرـانَ اب افذي صقّ ؽم افوهّ ؿال ربُّ  ،حتّؼق افؽػر

ُ  ﴿َوَٓ  ْسؾُِؿوَن﴾َت إّواب  ؽم شّقدُ وؿال رشوفُ  ،[8١2]آل ظؿران:  وُتن  إِٓ  َوَأكُتم مُّ

ا»ر بادعروؾات: مِ رات وأاهي ظن ادـؽَ افـّ  ُجُل َأَخاُه َؾَؼْد َباَء هِبَا َأَحُدمُهَ َر افر  ػ  ـَ  (1)«إَِذا 
                                                 

ر:  ،باب بقان حال إيمن من ؿال ٕخقه ادسؾم: يا ـاؾر! ـتاب اإليمن، "صحقح مسؾم" (8)

 .٣1، صـ284



 

اؾِرُ »: ويف روايةٍ  ـَ َِخقِه: َيا  ِٕ َم اْمِرٍئ َؿاَل  ٓ   َؾَؼدْ  !َأيُّ َم َؿاَل، َوإِ ـَ اَن  ـَ ا، إِْن  َباَء هِبَا َأَحُدمُهَ

 ."صحقح مسؾم"ـذا يف  (1)«َرَجَعْت َظَؾْقهِ 

ٕمَر ا ن أنّ تْعؾؿو َٓ  أوَ  ،ات افعظقؿةؾعؾقؽم بادسموفقّ  !ػنؾال تـاموا ملء اجلُ 

د، ؾجّدوا وتّس  وا ؽما يسود َمن يسود، وَمن جّد وجد، وؿد جد  إماُمؽم ادجد 

شتؿسؽوا ظن إباضقل ، واؾإهمّ  إصول ادسؾ ؿة وافسجقحات ادرّتبة من إهمّ ب

 إيِّن »: وي ظن ظؿر ػع، رُ م افـّ يوٓ تؽوكوا ـافعاضل وظد ،وإؾاظقل ادحظورة

َٓ يِف َظَؿل  ،َٕـره َأن َأرى َأَحَدـم َشَبْفَؾاًل  وؿال شّقد خر  «ةخرآَٓ يِف َظَؿل ُدْكقا َو

ٌ  َؾاِرًؽا َفْقَس  ،ـم َيْوَم اْفِؼَقاَمِة َشَبْفَؾاًل ََيِقَئن  َأحدُ  َٓ »افثـاء وافتحقة: افزية ظؾقه  وُؾ

ءٌ  ِخَرِة َرْ ْٔ  .(2)"فسان افعرب"ـذا يف  «َمَعُه ِمْن َظَؿِل ا

حؽاَم وصوكوا مـه إخواكؽم ادسؾؿغ، وبّؾغوا ظاّمَة ادممـغ أ ؾنّياـم وافؽػر!

اإلشالم وادسؾؿغ  واحػظوا ما ؿافه صقُخ  ،اهلل رّب افعادغ هِ افّدين ادتغ، ابتغاء وج

أُّّيا : و-ظؾقه افرمحة وافرَوان-، اإلمام أمحد رَا خاْن ديند من ادجد  ادجد  

 ادسؾؿون! ادسائل ظذ ثالثة أؿسام:

ها:  ،ـاؾٌر يؼقـاً  ،فشّك رضورياُت افّدين، جاحُدها بل صاكي ؾقفا بلدكى ا أحد 

 يف ـػره. صك   َمن وـذا حؽمُ 

 ٓ ـاؾر. ها َالي جاحدُ  ،ظؼائد أهل افسـّة واجلمظة رضورياُت  الثاين:

 ،اخلالؾقة بغ افعؾمء إظالم من أهل افسـّة واجلمظة ادسائُل  الثالث:

 من ؾؾقس أحدٌ  ،غمن افطرؾَ  ضرٍف  إػ أي   فةافؽػر أو افضال يؿؽن ؾقفا كسبةُ  ٓ
                                                 

 .٣1، صـ28٥ر:  ،ادرجع كػسه (8)

 .88/٤2٣حرف افالم، ؾصل افسغ ادفؿؾة،  "فسان افعرب" (2)



 

 .ردية(وب من إ. )ادعر  (1)أيضاً  اً بل فقس ؾاشؼ ،ـاؾرًا وٓ َآا  افطرَؾغ

وصّذ اهلل  ،افبارئ هللَامحد أـي أكّ  ،سـى ؽر ظؿع هذايف اخلتام ما ؾقه ُح و

وشّؾم  ،وظذ آفه وصحبه ذوي ادعايل ،اظيورشوفه افدّ  ،ه اهلاديظذ كبق   ،ادتعايل

 .!امحغافرّ  أرحمَ  برمحتك يا ،ينأمجعغ إػ يوم افدّ 

 يفحممد إلواس الّرضوي األش   / ـتبه                                                 

 ـراتق "كرضة افعؾوم"رئقس جامعة                                                  

 2١8٥-١8-21/ ه8٣٤1-١٣-8٥                                                   

 

 

 

     
 

                                                 

 .٣8٣، 29/٣8٤ "رماح افؼّفار ظذ ـػر افؽّػار"ـتاب افشّتى، رشافة  "افػتاوى افرَوية" (8)



 

 وف عيل العرصي فضولة الدكتور ش   كلمة

 

 

ة، وأـرمـا بآؿتصاد يف باظتؼاد أهل افسـّ  احلؿد هلل افذي أَاء افدجـةَ 

افعؼائد  افزاهغ، وتؽـت ؿواظدُ  وهرة افتوحقد، وأمّ بجَ  آظتؼاد، ؾلذؿت افؼؾوُب 

، ينأصول افد   وطفرت معالُ  افدياكة،ظن أصول  اإلباكةُ  تيف افؼؾوب، وحصؾ

وظذ آفه  دكا وموٓكا حمؿدٍ شقّ  ،المافظِ  وـاصِف  ،الم ظذ خر إكاموافّس  الةُ وافّص 

 وبعد:، إخقار وصحبه إبرار

دعرؾة افواحد  افعؾوم ظذ اإلضالق، ؾفو افسبقُل  افعؼائد أذُف  ؾعؾمُ 

وما يستحقل ظؾقه من من صػات افؽمل،  -شبحاكه وتعاػ-ق، وما َيب فه اخلاّل 

موٓه،  اإليمن، ويعرف افعبدُ  افتوحقد، وبراهغُ   حؼائُق شمت افـؼص، به تتجّذ 

ؾغ، وؿد ـتب افزائغغ، وتؾبقسات ادضؾّ  ويطفر اظتؼاده ظن افباضل، وتـدؾع صبفاُت 

ك، فزاهغ ذف ٍق ه دون تطرّ ظذ ما َيب اظتؼادُ  يف ذفك ـتبًا ـثرة، مـفا ادؼتُك  افعؾمءُ 

فدؾع إؿوال ادخافػة، ومـفا ما اظتـى  ٍق بافزاهغ دون تطرّ  ومـفا ما صػع افعؼائدَ 

، دهاوؾـّ  بفاِت أورد افشُّ  ن ظؾقفا، ثمّ اإليمن وبرهَ  ظؼائدَ  بادسافك افثالثة، ؾذـرَ 

ّٓ جلؿقع ذفك،  حمتاٌج  افطافَب  أنّ  صك   وٓ عقـه ظذ يف حتصقل ذفك مما يُ  َج افتدرُّ  أنّ  إ

 شوخ ؾفؿه.ـه، ورُ ب مدارِ ترتق

 ـتاَب  ،ػياحلـ يقؿـاد رَا أشؾم حمؿد افشقخ ؾضقؾة أخي ؿـيشؾّ  وؿد

َؼغ ادحؼّ  اإلماَمغ فؾَعَؾَؿْغ افعادغ "دد ادستـَ ادعتؿَ "مع حاصقة  "دد ادـتؼَ دعتؼَ ا"

روة وحاصقته يف ذُ  افؽتاَب  ، ؾوجدُت شول افؼادري وأمحد رَا خانْ ؾضل افرّ 



 

َوح ظبارة، وـثرة افـؼل ظن أرباب بك ووُ سن ُش مء افتحؼقق، مع ُح اإلحسان وش

ٌر فؾؿـتفِ  ئفؾؿبتد بادطافعة، كاؾعٌ  سن آكتؼاء، ؾفو حؼقٌق وُح  افػنّ  ـ  ي، مع وُمَذ

ض اإلمامان فؼضايا ـان  ةٍ ؿويّ  وحتؼقؼاٍت  بديعة، اشتطرادات حسـةٍ  مـقعة، وتعر 

قه ػه وحمش  كػع اهلل هبذا افؽتاب، وجزى ممف   ى،حراحلديث ؾقفا أَ  وػ، وتركُ ا أَ اجتـاهُب 

 .!افعادغ ك يف كؼه، واحلؿد هلل رّب ى وصارَ ن شعَ ك يف مَ اجلزاء، وبارَ  خرَ 

         

 د. شوف عيل العرصي / ـتبه
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 تنبوه وبوان

 

ؾق وشّقد إكبقاء الم ظذ أذف اخلَ وافّس  احلؿد هلل رّب افعادغ، وافّصالةُ 

 فم بنحساٍن إػ يوم افّدين، وبعد:وَمن تبعَ وادرَشؾغ، وظذ آفه وصحبه أمجعغ، 

ة ة اإلشالمقّ ظقّ ة افؼيـقّ بخدمة بعض افؽتب افدِ  كؼومَ  بلن فؼد أـرمـا ربُّـا 

تب ظؾم إلؾادة إخوتـا يف اإلشالم، ٓ ـ  اإلشالم  ات صقخء اهلـد، وٓ شقّم ممف ػشقّم

د إّمة، اإلمام أمحد رَا خانْ ؿوادسؾ ظؾقه رمحة - غ، إمام أهل افسـّة واجلمظة، جمد 

شول افّر  فإلمام ؾضل "دعتَؼد ادـتؼَ اد"بـ ىمسؿّ  ويؽم هي بغ يدَ ذاف ؽتاُب ، أّما اف-نمحافّر 

 وؿد ضبعَ ، "بـاء َكجاة إبدادعتَؿد ادستـَد "إلمام أمحد رَا ادسّمة: ف اشٍ ووين، مع حايُ دَ افبَ 

ذفك من افبالد،  ك وؽرافؼاهرة مرـقا ويف اهلـد وافباـستان وتُ  ظديدةً  ا افؽتاب مّراٍت هذ

 ؛قةافعرب يف افبالد ادـفج احلديث ادعروف ظذ ـا يف هذه افطباظة تّؼؾـا بخدمتهوفؽـّ 

 ه ؾقم يع:تػصقؾُ  بؽتااف اما ُؿؿـا به يف خدمة هذ ؽلُّ فؾجؿقع، ؾ ةُ اءافؼر سفَل تف

فل يف به افز  فب افعؾم، وَيـّ اظذ ض اؿراءهت سفَل تف ظذ كحو وصـصاف َبطُ  (8)

ؿراءهتا ظذ افوجه  سفَل تف ؛ة وإحاديث افـبوّيةافؼرآكقّ  ؾفم ادراد، ـم َبطـا أياِت 

 ؾقفا. حقح دون حلنٍ افّص 

 ة.صادرها إصؾقّ من مَ  يػةشقّم إحاديث افـبوّية افّؼ  ٓ ،صوصختريج افـّ  (2)

 .ة افؼديؿةادطبوظة اهلـديّ  سخةافـُّ  مؼابؾة افـّص ظذ (٤)

ؾفو يف مثل  -حواصقهمن افؽتاب و- ـّل ما أَػـاه إػ افـّص إصع (٣)

ـتبـا  "ادعتَؿد ادستـد"ة بـ، وـذفك حوار اإلمام أمحد رَا ادسّم [ ]غ ين افؼوَش هذَ 

لٍّ مـفا اشَم اد  .هذه من ؽرها  هؽذا: ]اإلمام أمحد رَا[؛ فؽي تتؿقّزَ حق  يف هنايةـ 



 

دهم يف وفافؼارئ ظذ ُج  ، فقؼَف  فّرجالوا مف ػاتإظالم من اد جماتر (4)

 حذَوهم ويـسجوا ظذ مـواهلم. اين، فقؽوكوا ؿدوًة هلم، ؾقحذوخدمة افدّ 

 افؽامل، ابؽتؾفة ؿـا بصـع ؾفارس ظؾؿقّ ـا ؿُ ـم كؾػت إكظار إػ أكّ  (٥)

 تسفقاًل فوصول افؼارئ إػ مراده. تفا؛وجعؾـاها يف هناي

 ترتوب الفهارس اآلتوة:

 ة ادبارـة،ؾفرس أيات افؼرآكقّ 

 يػة،ؾفرس إحاديث افـبوّية افّؼ 

 ؾفرس إظالم ادسمجة،

 ؾفرس افؽتب ادسمجة،

 ؾفرس ادحتويات،

 ؾفرس ادصادر ادخطوضة،

 ؾفرس ادصادر ادطبوظة،

ّٓ  ـاوما توؾقؼُ  ُـّ  ،باهلل إ ّٓ  ـاؾوٓ تو  اهلل وصّذ  كسلفه افعػَو وافعاؾقة! ظذ اهلل، إ

ن وظذ آفه وصحبه ومَ  ،تعاػ ظذ شّقدكا وموٓكا احلبقب إظظم حمؿد رشول اهلل

 .، واحلؿد هلل رّب افعادغ!هوآ

 افّؼيفدم افعؾم يوَ خ           

 ػر فهؽُ  اد ومني ضاحممد أشلم ر                 
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 املقدمة

 
 ,فقس مـ صػوت افؽامل مو ف ظـ افؽذب وـؾ  وتعوػ صلكُ  ,فشبحوكَ  كحؿد اللَ 

 وً فقّ افقجقد أزَ  افؽقن, وواجُى   وخوفُؼ افعولَ  صوكعُ  ,فتِ ف بؽامل ؿدشقّ ؿدرتِ  ظظقؿُ  هُ ادـز  

ف كستعقـُ ه ووكعبدُ  ,وً وذاتقّ  مطؾؼوً  فف افؽامُل ػوتف, وذم ص فف ذم ذاتف, وٓ كد   ٓ, ووً ديّ وأبَ 

ـّ   ؾغ, وخوتؿادرَش  دؿ ظذ شقّ  وكسؾ  وكصع  , ؾؼ ـوؾيً ذم اخلَ  رٌ وهق مدب   ,ظؾقف ُؾ وكتق

أمغ,  ؽوئٍى  افعودغ, وهق ظذ ـؾ   ـح رب  يؽقن بؿِ  بام ـون ومو غ, وظـده افعؾؿُ افـبقّ 

 :و بعدأمّ  ,وصحبف أمجعغوظذ آفف  ,غـِ َض هق ظذ افغقى بِ  ومو

ًْ افدّ  أمقرَ  ؾننّ   وافعزةُ  ,مـ بعض فو أهؿ  بؾ بعُض  ,واحدة ذم مرتبيٍ  يـ فقس

ّٓ ف عرَ يُ  وهذا ٓ ,الل رشقل رشيعيَ  ؼي إظاملبؿقاؾَ  ف هق افذي يعر   بوفعؾؿ, ؾوفعؾؿُ  إ

 وػ موبوفعؾؿ أَ  آصتغوَل  إنّ ": وي قَ مـ إظامل, وؿد ؿول اإلموم افـ   بام هق إؾضُؾ 

 .بيافطقّ  صغؾً بف إوؿوُت  مو أؾضُؾ  :أي ,(1)"إوؿوت أكػؼً ؾقف كػوئس

ه مـ وؽرُ  ويقَ افعؼقدة, ؾؼد ؿول اإلموم افـ   فو ظؾؿُ ؾُ افعؾقم وأرَش  وأهؿ  

ـ يؼقم ببقون ظؼقدة ذم ادسؾؿغ مَ  يؽقنَ  أن ,افؽػويي ؾرضِ  جيى ظذ ضريؼ"افعؾامء: 

افذيـ  ,ادشب فيِ  وِت فدؾع تشؽقؽ :يوافـؼؾقّ  يِ افعؼؾقّ  بدٓئؾفو ,افسـّي واجلامظي أهؾ

ف إكّ  :ويؼقفقن ,سؽـ ويتحّرك ويـْزل ويطؾعيَ  جسامً  وجيعؾقن اللَ ,ؾؼفبخَ  يشب فقن اللَ

  .(2)"ذم جفي ؾقق متحق زٌ 

                                                           

 .3ـ, صإّولمي, اجلزء مؼدّ  "ادـفوج"أي: ذم ( 1)

 .19صـ, 3اجلزء , بوب إثبوت رؤيي الل , ـتوب اإليامن "ادـفوج"أي: ذم ( 2)
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ف بلرَش  ؼوً ف متعؾّ فؽقكِ  :هذا افعؾؿ ظذ ؽره مـ افعؾقم رشَف  أنّ  واظؾؿْ 

تعوػ  بوللِ  وافعؾؿُ  ,ف فِ الل ورشق معرؾيُ  :أي  ,يـافدّ   أصقُل  ادعؾقموت افتل هل

 "إصقل ظؾؿُ "ك وٓهو, ويسؿّ وأَ  فو بُ وأوَج  وأظالهو  افعؾقمِ  أجؾ   فوصػوتِ 

ل ذم هذا افعؾؿ بوفسؿّ  ف كػُس   , وؿد خّص افـبل  "افعؼقدة ظؾؿُ "و "افتقحقد ظؾؿُ "و

فو وأحؼ   ,الً حتصق افعؾقم أهؿ   ؾؽون هذا افعؾؿُ  (1)«ؽؿ بولل أكوؿَ أتؼوـؿ وأظؾَ  إنّ »: ؾؼول

ٓ  اللُ َواْشَتْغِػْر فَِذكبَِؽ ؿول تعوػ:  ,تبجقاًل وتعظقامً  َٓ إَِفَف إِ ُف  [ 19 :]حمؿد ﴾﴿َؾوْظَؾْؿ َأك 

إصقل,   افتقحقد بعؾؿ فتعّؾِؼ  :ظذ إمر بوٓشتغػور بؿعرؾي افتقحقد ؿّدم إمرَ 

 أنّ  هريرة  ظـ أيب "فحِ صحق"ذم  وروى افبخورُي   ,روعافػُ  عؾؿبآشتغػور  ِؼ وتعؾّ  

 .(2)«فبولل ورشقفِ  إيامنٌ »أؾضؾ؟ ؿول:  افعؿؾِ  ُشِئَؾ: أي    الل رشقَل 

ذم  بوفغٌ  ػ اهتاممٌ ؾَ افذي ـون فعؾامء افس   ,افتقحقد ظؾؿِ  يِ ظذ أمهقّ  ؾفذا يدّل 

ؼف ذم مـ افػ يـ أؾضُؾ ذم افد   فػؼفُ ا": حـقػي  أبق ؿول اإلمومُ   وس, ف فؾـّ وتعؾقؿِ  فحتصقؾِ 
                                                           

 «ؿؽؿ بوللأكو أظؾَ » : بلافـّ اإليامن, بوب ؿقل ـتوب "افصحقح"ذم  افبخوري أخرجف (1)

إذا  الل  ظبدة, ظـ هشوم, ظـ أبقف, ظـ ظوئشي, ؿوفً: ـون رشقلطريؼ , ب6صـ, 2٢ ر:

 ؿد ؽػَر  اللَ إنّ  !الل رشقَل  ؽ يوسـو ـفقئتِ و فَ طقؼقن, ؿوفقا: إكّ هؿ مـ إظامل بام يُ هؿ, أمرَ أمرَ 

 إنّ »يؼقل:  ف, ثؿّ وجفِ ذم  افغضُى  ك يعرَف ر, ؾقغضى حتّ تلَخ  م مـ ذكبؽ وموتؼدّ  مو فَؽ 

 .«ؿؽؿ بولل أكوأتؼوـؿ وأظؾَ 

 ,26 , ر:هق افعؿؾ ـ ؿول: إّن اإليامنَ اإليامن, بوب مَ  ـتوب "صحقحاف" أخرجف افبخوري ذم  (2)

 شئؾ: أي   الل  رشقَل  هريرة, أنّ  ى, ظـ أيبصفوب, ظـ شعقد بـ ادسقّ  ابـطريؼ ب ,7صـ

 ؿقؾ: ثؿّ  «الل ذم شبقؾ اجلفودُ »موذا؟ ؿول:  ؿقؾ: ثؿّ  «ففبولل ورشق إيامنٌ »افعؿؾ أؾضؾ؟ ؾؼول: 

ٍ  »موذا؟ ؿول:   .«مزور ح
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افتقحقد  أصُؾ "وؿول أيضًو:  اهـ. 1))"ظؾقفو ػس مو هلو وموافـّ  معرؾيُ  وافػؼفُ  .إحؽوم  

 .اهـ  (2)"إـز  هق افػؼفُ  ,وتبوٓظتؼوديّ  ؼ مـفويتعؾّ  ومو ,ظؾقف آظتؼودُ  يصّح  ومو

ي آظتـوء بعؾؿ افتقحقد ظذ أمهقّ  يدّل  مو  حـقػي ظذ مذهى أيب "يازيافبزّ "وذم 

 وبقونُ  ,وسفؾـّ  صػي اخلوفؼ مقٓكو  تعؾقؿُ "  ف:كص   وس, ؾؼد ورد ؾقف موف فؾـّ ؾقؿِ وتع

 أن ,وظذ افذيـ تصّدوا فؾقظظ إمقر,   ي واجلامظي مـ أهؿّ افسـّ  مذهى أهؾ خصوئص

َرى َتـَػعُ هؿ ذفؽ, ؿول الل تعوػ: ـوبرِ ذم جموفسفؿ ظذ مَ  وَس ـقا افـّ يؾؼ   ـْ ْر َؾنِن  افذ  ـ   ﴿َوَذ

 رشائطَ  فؿ ؿقا مجوظتَ يعؾ    ّمقن ذم ادسوجد أنوظذ افذيـ يمُ  ,[55 :افذاريوت] ُؿْمِمـَِغ﴾ـافْ 

ظًو مبتدِ  فؿ مجوظتِ  ؿقا ذموإذا ظؾِ  ,مذاهى احلّؼ  وخصوئَص  ,اإلشالم ورشائعَ  ,الةافّص 

ك حتّ  ,ومؽّ إػ احلُ  إمرَ  قاؾعُ يؼدروا رَ  ل وإن ,قهـعُ ف مَ داظقًو إػ بدظتِ  ـون  وإن ,وهرصدُ أ

إػ  وَس ر يدظق افـّ ـ آَخ أو مِ  ـ ؿوضٍ ؿ مِ إذا ظؾِ  يؿتـع, وظذ افعول  ل افبؾدة إن ظـ  ؿجيؾقه

ـّ  ,يخالف افسـّ  سك ؾعَ  ,ظـف إخذُ  وٓ ,فبوظُ اتّ   جيقز ف ٓبلكّ  وَس افـّ  ؿَ عؾِ يُ  أن ,ذفؽ مـف  أو ط

 اهـ. (3) "ف!إزافتُ  رسويع ,حّؼوً   يعتؼده افعقامُ  ,بوضالً  احلّؼ  ءثـوأط ذم خيؾ  

 مٌ مؼد   ,وسف فؾـّ اهلّؿي فتحصقؾ هذا افعؾؿ وتعؾقؿِ  رصَف  ؾظفر مـ ذفؽ أنّ 

ّٓ   تصّح  ٓ افعبودةَ   ٕنّ  :افعؾقم ظذ ؽره مـ  (4)ـام ؿول افغزايل ,ادعبقدِ  معرؾي بعد إ

 ّبق تعوػ  اللَ ـ يشّبفُ ف مَ , وذفؽ ٕك 
ٍ
ختّقؾف  د صقئوً يعب ف ٕكّ  :فظبودتُ  تصّح  ل ,ومّ  ء

                                                           

 .15ـص ادؼّدمي, "إصورات ادرام"اكظر:  (1)

 .16, 15ـص ادؼّدمي, "إصورات ادرام"اكظر:  (2)

ًا مـ ؾقام يؽقن ـػر 2, افػصؾ ـتوب أفػوظ تؽقن إشالمًو أو ـػرًا أو خطلً  "ازييافػتووى افبّز " (3)

  .6/32٢يؽقن,  ٓ ادسؾؿ ومو

ظتؼود"ذم أي:  (4) ٓؿتصود ذم ٓا ـ ؾروض افؽػويوت, صـ 3افتؿفقد  "ا صتغول هبذا افعؾؿ م   .17, 16ذم بقون ٓا
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ـَ آَمـُقا ُؿقا َأكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ  ف ذم خمقؾتف وأوهومف, ؿول الل تعوػ:وتقمّه  ِذي َو اف  ﴿َيو َأُّي 

َٓ َيْعُصقَن اللَ َمو َجوَرُة َظَؾْقَفو َماَلِئَؽٌي ِؽاَلٌظ ِصَداٌد  َأَمَرُهْؿ  َكورًا َوُؿقُدَهو افـ وُس َواحْلِ

 :أيي ذم تػسر هذه   دكو ظعؿول شقّ  ,[6 :افتحريؿ] ْمَمُروَن﴾يُ  َوَيْػَعُؾقَن َمو

ور افتل ظظ ؿ وإهؾ مـ افـّ  ػس افـّ  حػظَ  يعـل أنّ  (1)"قؽؿ اخلرَ ؽؿ وأهؾِ ؿقا أكػَس ظؾ  "

 :أي ,فف أو اجتـوبَ ؾعؾَ  رض اللُؾَ  معرؾي مو :أي ,ييـقّ افدِ  ؿ إمقربتعؾ   يؽقن ,هوأمرَ  اللُ

ـَ  ,موتر  وادح افقاجبوت ه جيقز اظتؼودُ  ؿ مووبتعؾ   , ؾوشدة  ذم ظبودةٍ  يؼعَ  ل ٓوذفؽ 

ـَ  ,جيقز ٓ ومو  ذم افتشبقف وافتؿثقؾ وافؽػر وافضالل. يؼعَ  ل ٓوذفؽ 

مـ  ٓؿقـو ديد هبذا افعؾؿ, وؿد افّش  آظتـوءُ  فـو افعظقؿ ـون ي هذا إمرؾألمهقّ 

هذا  فيِ ام مـ مشب  شقّ  ٓ ,راتبفوبؿَ  ٕمقرَ فقن اـزِ يُ  مـ افذيـ ٓ ضيً جراء ذفؽ معورَ  

قؿقي تَ  وهو مـ ابـافتل أخذُ  ؿيادجس   ـؼون ظؼقدةَ يَ  افذيـ  افقهوبقيُ  ؿ وهُ  ,افعك

 ,ػقيؾَ تور افس  بِس  يـمتسّس   ,يافسـّ  أهؾ ةَ ظؼقد وحيوربقن  ,وبافقهّ  ظبد وحمؿد بـ

ادمي دة   احلّؼ  أهؾ ظؼقدةَ  ـ يـكون جعؾـو مم تعوػ أن براء مـفؿ, ؾـحؿد اللَ ُػ ؾَ وافس  

 .!يي افعؼؾقّ ي وإدفّ بوفؽتوب وافسـّ 

 الكالم م علمتعل   حكم  

 افذي رّصح" ف:كّص  مو "احلديثقي افػتووى"حجر اهلقتؿل ذم ـتوبف  ـؿول افشقخ اب

 ه,آظتؼود مـ ؾوشدِ  صحقَح  يعرَف  قـقًّو أنجقبًو ظَ وُ  أحدٍ  ظذ ـّؾ  جيى  ف أكّ  :ـوتُ بف أئؿّ 

بوفتؼؾقد  م وفقظذ آظتؼود اجلوزِ  اددارَ  ٕنّ  :افؽالم  أهؾ ف بؼقاكغ يشسط ؾقف ظؾؿُ  وٓ

                                                           

بطريؼ , 4/1433, 3826 ـتوب افتػسر, تػسر شقرة افتحريؿ, ر: "كادستدرَ "كظر: ا (1)

: , ذم ؿقفف ضوفى  ظـ ظع بـ أيب اق, ظـ افثقري, ظـ مـصقر, ظـ ربعل,افرزّ  ظبد
 .«قؽؿ اخلرَ ؽؿ وأهؾِ ؿقا أكػَس ظؾ  »ؿول:  [6 ]افتحريؿ: ﴿ُؿقا َأكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكورًا﴾
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ؾفق ؾرض , ظذ ادخوفػغ فؾردّ  هبو  وافؼقومُ  ي جٍ افؽالمقّ احلُ  و تعؾقؿُ وأمّ  ,حظذ إّص 

ّٓ فؿ ـػويي, افؾّ  ًْ  إن إ ؼ هبو مـ عؾّ يت  ؿ موظذ تعؾ   ادخوفػ ؾقفو ػ دؾعُ وتقؿّ  حودثيٌ  وؿع

 اهـ. (1)"ادخوفػغ  ظذ ف فؾردّ ؿُ تعؾّ  ,فذفؽ َؾ ـ تلهّ قـًو ظذ مَ ؾقجى ظَ  ,ظؾؿ افؽالم أو آٓتف

 "اإلحقوء رشح"قدي احلـػل ذم بِ د حمؿد مرته افز  غقي افسقّ افؾ   وؿول احلوؾظُ 

ك ملفقؾًو ذم افع -ظؾؿ افؽالم :أي- مـف ءٌ يؽـ يش )ول  "ف: كص   مو ممزوجًو بودتـ

رات ع( وادـؽَ دَ قي مـ افبِ ؾقف بوفؽؾّ   قُض اخلَ  حوبي وافتوبعغ )ؾؽون افّص  ل( ظـدإوّ 

 ورؾيِ ادبتدظي )افّص  ( مـ عُ دَ افبِ  )إذ حدثً  :ـيف( بوختالف إزمِ حؽؿُ  أن )وفؽـ تغّرَ 

يؽقن  وٓ  ,ظؾقف ػظُ افؾّ  يدّل  ٓ مو ي( ومؼته افـّص افؼرآن وافسـّ  ظـ مؼته كص  

ًْ رضورة افؾّ  فؽـ يؽقن مـ ,طوً مؾػق  مجعقا  :فػؼقا( أي )مجوظيٌ  طفرْت  :( أيػظ )وكبغ

)ؾصور  وُس ػًو( يؼرؤه افـّ بقا ؾقفو ـالمًو ممف  )ورتّ  وإيراداٍت ( بفوً )ُص  عدَ فتؾؽ افبِ  )هلو( 

ؿ )ؾقف( )ملذوكًو( بوفتؽؾ   افرضورة( وآحتقوُج  مـف )بحؽؿ  ادؿـقعُ   :( أيذفؽ ادحذورُ 

 :بؽلافؽػويوت( وؿول افس   إفقف )مـ ؾروض  ادحتوُج   افؼدرُ ( وتعؾقاًم )بؾ صور امً تعؾ  

احلوجي  ؾؼد  ؾقف ظـد وافؽالمُ  ,وػأَ   دع إفقف احلوجيُ تَ  ظـف مول ؽقَت افّس  أنّ  صؽ   وٓ"

ًْ  ,(2)"بدظيٌ  إذا  عُ بف ادبتدِ  افذي يؼوبؾ  بف )وهق افؼدرُ  بلَس  ؾال إفقف احلوجيُ  وحقٌ دظ

 اهـ. (3)"افبدظي( ومحؾفؿ ظؾقفو وس )إػافـّ  دظوءَ  :أي ( ظقةَ ؿصد افدّ 

                                                           

ـ يشفر ظؾؿ مَ  ٓة إمقر مـعُ يـ, مطؾى: يتعّغ ظذ وُ بوب ذم أصقل افدّ  "افػتووى احلديثقي" (1)

 .275افؽالم بغ افعوّمي, صـ

الل,  احلورث بـ أشد ادحوشبل أبق ظبد-61 , حتً ر:2افطبؼي  "وؾعقيضبؼوت افّش "اكظر:  (2)

 .2/278 اإلموم أمحد, ذـر افبحٌ ظاّم ـون بقـف وبغ

ذم بقون افعؾؿ ادحؿقد وادذمقم وأؿسومفو  2ـتوب افعؾؿ, افبوب  "إحتوف افسودة ادتؼغ" (3)

= 
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ف: كص   مو "دبَ افز   رشح"وؾعل ذم مع افّش افر   يـافدّ  صفوبوؿول افشقخ 

ظذ  ـػوييٍ  ؾرُض  ,بفافش   ي وإزافيـ مـ إؿومي إدفّ يتؿؽّ  ؾ ذم ظؾؿ افؽالم بحقٌافتقؽ  "

فؽـ إذا ؾعؾف  ,بػعؾف ٌى مـفؿ خموضَ  ف, ؾؽؾ  مـفؿ ؾعؾُ  ـ ـاًل ػغ افذيـ يؿؽِ مجقع ادؽؾ  

 ,فف ظذرَ  ٓ ـمَ  ـؾ   ؿَ أثِ  ,ففؿ مـ ؾعؾِ مجقعُ  ظـ افبوؿغ, ؾنن امتـعَ  شؼط احلرُج  افبعُض 

 اهـ. (1)"بف ؿ ذفؽ وأمؽـف افؼقومُ ممـ ظؾِ 

 مخسيُ  ؿول افعؾامء: افبدظيُ "ف: كص   مو "مسؾؿ  صحقح رشح"وي ذم قَ وؿول افـ  

, ؾؿـ ومبوحيٌ  (5), ومؽروهيٌ  (4), ميٌ وحمر   (3) ,ومـدوبيٌ   (2) ,واجبيٌ  (1) :سومٍ أؿ

 اهـ. (2)"  وصبف ذفؽ  ,الحدة وادبتدظغظذ ادَ  فؾردّ  :ؿغي ادتؽؾّ أدفّ  افقاجبي كظؿُ 

 علم الكالم ة  فائد

وش, عتؿثّؾ ذم اكتظوم أمر ادُ تظؾؿ افتقحقد ذم افّدكقو  أّن مـػعيَ  ويػفؿ افـّبقفُ 

ّٓ  هذا آكتظومُ  يتؿّ  وٓ ج إفقفو ذم بؼوء افـّقع افتل حيتو ,ؾيظي ظذ افعدل وادعومَ بودحوؾَ  إ

افّتقحقد  ظؾؿَ  إذا ظرَف  وذفؽ ّٕن اإلكسونَ  :ي إػ افػسوديمد   ٓ ظذ وجفٍ  اإلكسوين

ًْ واضؿلّكً إفقف كػُس  ؼت اتّقي, وإذا اكتافذ عودةُ افّس  ًؾذم صػوهتو بف, حص ف, وتؽّقػ

 وهل ادقزانُ -الهتؿ عومَ بقـفؿ ذم مُ  ؿَ ؽَ وجعؾقهو هل احلِ  ,افّؼيعي بغ افـّوس أحؽومُ 

بلحؽوم  يؿؽـ افتؿّسُؽ  وٓ ,ادطؾقب حصؾ آكتظومُ  -ؿؾوهِت افذي يزكقن بف تك  

ّٓ يعي افّؼ   يـدؾع بف ؿقُل  وهذا افؽالمُ  ,بوإليامن بلصقل افتقحقد ظذ مـفوج أهؾ احلّؼ  إ

                                                          

= 

 .1/175 وأحؽومفو... إفخ,

 .3٢, 29ادؼدمي, صـ "ؽويي افبقون"اكظر:  (1)

 .154, صـ6ذم اجلؿعي, اجلزء  ـتوب اجلؿعي, بوب خطبتف  "ادـفوج" (2)
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ذم  يـ مـحكاً ؾقس افد  ؾ, وهذا خطل "فف بلحقال افّدكقو ظالؿيَ  يـ ٓإّن افد  " :ـ يؼقلمَ 

افّدكقو هل ذم كظر  , بؾ إّن احلقوةَ -ـام يتقّهؿ اجلوهؾقن- ؾؼط افبحٌ ذم أحقال أخرة

 ,فآخرتِ  خرَ  حيّصَؾ  أن وإذا أراد اإلكسونُ  ,افذي ُيْعَزُ بف إػ احلقوة أخرة اجلرُس  ,يـافد  

ّٓ  يتؿّ  وهذا ٓ ,كقوهدُ  خرَ  حيّصَؾ  قف أنؾعؾَ  هذا افعؾؿ ذم  ؾؿـػعيُ  ,بؿقزان افّؼيعي إ

 ػر وُش مـ افعذاب ادسّتى ظذ افؽُ  جوةُ هل افـ   ,أخرة
ِ
ؾ افتلمّ  وظـد ,آظتؼود قء

ّٓ يتّؿ  ٓ افـّقع اإلكسوين كعؾؿ أّن صالَح  ,-ـام ذـركو-افّصودق ذم مـػعتف ذم افّدكقو  ظذ  إ

و هل افتل لمؾؽ ظل أّن ظؿ افتل تدّ إؾؽور وافـ   ـؾ  ام ظدا اإلشالم ؾ ,يـوس هذا افد  أش

 بوضؾي, وهذا فقس دمـّقوً  ؾوشدةٌ  هل أؾؽورٌ  ,قع اإلكسوينافـ   افتل ؾقفو صالُح و ,ظرةَ افـّ 

حيقيف  ظذ شبقؾ افعؾؿ هبذا افّديـ ومو معؼقدٌ  بػؽر افـّوس, بؾ هق إيامنٌ  اشتخػوؾوً  وٓ

 إّكام هل هبرجوٌت  ,وآصساـّقي ققظّقيوافُش  هذه ادبودئ ـوفّرأشامفّقي وـؾ   ,بودئمَ  مـ

ًْ  جزئّقيٌ  وأؾؽورٌ  ذم ؿقفّقي مـفو بوفُش  كعسف ٕي   ؾّقي, وهلذا ٓإؾؽور افؽُ  صقوؽيَ  صقغ

كستطقع َتْعِريَي  ؾؽرّييٍ  يٍ حَ فـػسفو, ؾـحـ بام كؿؾؽف مـ أشؾِ  اّدظً هل ذفؽ وإن ,افػؽر

 مطوبؼتفو حلؼقؼي افقجقد. هو وظدمِ جزئّقي, ثّؿ بقون ؾسودِ  وبقون أّنو كظراٌت  ,هذه إؾؽور

ره  وهق ظؾؿٌ  ,افؽالم افتقحقد يؼول فف ظؾؿُ  ظؾؿَ  أنّ  !اإليامن إخقةُ  وفقعؾؿْ  يؼر 

ؿيـام ت وفقس مذمقموً  ,احلّؼ  أهُؾ  ـّ ادجس  ـ اصتغؾ بف وفح مـفؿ مَ افّص  َػ ؾَ افس   ؾننّ  :ظ

 احلوجيَ  ٕنّ  :وتػفقامً  وً يشتغؾ بف تلفقػ ـ ظرؾف فـػسف ول, ومـفؿ مَ وتػفقامً  وتعؾقامً  وً تلفقػ

وهذا , وتػفقامً  وً إػ آصتغول بف تلفقػ ت احلوجيُ اصتدّ  ومف ـوكً أؿّؾ, ثؿّ فؾتلفقػ ذم أيّ 

ف ٕكّ  :يـظؾقم افد   ُف وهق أرَش  ,يـافد   بؾ هق حمُض  ,الل خيوفػ رشعَ  فقس ؾقف مو

فو معرؾتَ  هلو افتل اؾسض اللُ بداييَ  افتل ٓ ,يفقّ زَ ػوت إَ جيى لل مـ افّص  مو يعرف بف
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يتبع ذفؽ مـ  جيقز ظذ الل مع مو ومو ,يستحقؾ ظذ الل مـ افـؼوئص ومو, هظذ ظبودِ 

 .وأمقر أخرة ةبقّ أمقر افـُ 

يذهى  وـون ,رشوئؾ ذم ظؾؿ افؽالم مخَس  حـقػي  أبق أّفػ اإلمومُ  وؿد

ـ تؼِ ـون يُ  وؾعل وـذا اإلموم افّش  ,حدةاَل رة ادشب في وادَ مـ بغداد إػ افبكة دـوطَ 

وظؿؾ  ,اصدافرّ  افعزيز اخلؾقػي بـ ظبد اصتغؾ هبذا افعؾؿ ظؿرُ ـذفؽ  ,هذا افعؾؿ

ـُ احلؼ   أهؾ  ؾقفو مذهَى يبّغ  رشوفيً  أـوبر  افذي هق مـ كيافبَ  , ـذفؽ احلس

 ػ.ؾَ ي افس  ه مـ أئؿّ ؽ وؽرُ موفِ  اإلمومُ  وتؽّؾؿ ؾقف ,وبعغافتّ 

ف مـ خوفص وأن جيعؾَ  ,ؿقع افعؾقؿف هق افّس إكّ  :ومـّ  َؾ أن يتؼبّ   أشلل اللَ

 !.آمغ, أن كؾؼوه خر فـو يقمَ أظامفـو افتل تدّ 

 قادريالإنعام  / ـتبف     

 يػؿسؿ احلديٌ بوٕزهر افّؼ خريٍ       

 ه1429رمضون ادبورك  2٢           
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 ويناي  د  الب   العثامين سولالر   فضل  اإلمام ترمجة 

 "دد اعمـتؼَ اعمعتؼَ "صاطمب 

 

 هب  ه ونس  أرست  

سمنطمدى وصمالصملم  يـتفل َكسُبف إمم ضمامع اًمؼرآن ؾمّقدكا قمثامن سمـ قَمّػان 

يـ ؾمّقدكا قمبد اهلل سمـ قمّباس واؾمطةً  ف إمم رأس اعمػِّسِّ  .، ويـتؿل مـ ضمفة أمِّ

، اكتؼؾ أطمدُ  قِمؾؿّقةٍ  ةٍ يمان مـ أرس  -وهق اًمشقخ داكقال-ه أضمدادِ  أسمًا قمـ ضمدٍّ

 وىمدمَ  ،ه٩٥٥قري ؾمـة يـ اًمغَ إمم اهلـد ذم قمسؽر اًمسؾطان ؿمفاب اًمدّ  مـ ىمطر

ع قمغم يد اًمشقخ يـ إيبؽ. ويمان اًمشقخ داكقال ممـ سمايَ طان ىمطب اًمدّ ؾمع اًمّس  "قنْ ايُ دَ سمَ "

شمقمّم  ،(ه٣٦٦ تقرّم اعميمجػمي  ـ إيـ طمَس قخ ؾمؾطان اهلـد معلم اًمدّ روين، ؿمقمثامن اهل

: ؿذم ؾُمالًمتِف إمم أن. مـف ، واؾمتؿّر اًمعؾؿُ ه٣١٦ف وشمقذّم ؾمـة طمقاشمِ  قن ـمقؾةَ ايُ دَ سمَ  ىمضاءَ 

صاطمب اًمؽميمجة، أطمد  ضمدِّ  ( أسمق ضمدِّ ه١١١١تقرّم اعماًمشقخ حمؿد ؿمػقع اًمعثامين  

( ه١١١٦ تقرّم عمايب قماعمگػم  ؽ زَ كْ ورَ أَ  فؿ اًمسؾطانُ إقمالم اًمـاهبلم اًمذيـ يمجعَ 

ذم يمثرة  يقضمد هلا كظػمٌ  ًمؾػؼف احلـػل، ٓ هام   رضمعٌ ، وهل مَ "ةاًمػتاوى اهلـديّ "يـ ًمتدوِ 

 ًمتؼسقؿ.قيع واـوضمقدة اًمت ،ة اًمؽمشمقبودىمّ  ،ويمجع اجلزئقات ،اعمسائؾ

 قافتهوالدته وث  

طمسب  وسمدأ اًمدراؾمةَ  ،ه١١١٦ومضؾ اًمّرؾمقل ذم ؿمفر صػر قمام  مةُ د اًمعاّل ًموُ 
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ـُ  ،رس مـ إذاف واًمـجباءإُ  وقمامةِ  فدأب أرسشمِ  ر أؿمفُ  وأرسمعةِ  أرسمع ؾمـقاٍت  وهق اسم

 - ه١١/٩/١١٩١  يماياحلؿقد اًمؼَم  ه اًمشقخ قمبدقمـ ضمدِّ  وأظمذ اًمعؾؿَ  ،امأيّ  وأرسمعةِ 

 (، وإذ سمؾغ اًمثاين قمنم مـ قمؿره شمقضّمف إمم سمؾدة ًَمؽـَق راضماًل سمدون زادٍ ه١١/٩/١١٦٦

اًمعؾؿ  ف داقمقةُ ، ًمؽـ ضمذسمتْ لم ومخسلم يمقؾق مؽماً مئتَ عد اعمساومة كحق مع سمُ  ،وراطمؾةٍ 

اًمشقخ  وطمرض جمؾَس  ،ةإهلقّ  اكقة ورقمايةٍ رسمّ  طمّتك سمؾغفا ؾماعمًا ذم قمـايةٍ  ،وؾمفؾت ًمف اعمشاق

 ة صمالَث واًمـؼؾقّ  ةَ اًمعؼؾقّ  مـف اًمعؾقمَ  كوشمؾؼّ  ،(ه١١٦٦تقرّم اعم  حمكمِّ  جلكْ رَ اًمػَ  احلّؼ  كقر

شفد أقمقان اًمػضؾ سمؿَ  اًمػراغ وقماممةَ  ه ؿمفادةَ ؾؿقذَ شم وأراد اًمشقخ أن يؿـَح  ،ؾمـقات

 رسسمؿـاؾمبة قمُ  "يػةرَدوزم اًمنّم "معف إمم  يرحتَؾ  أن رَ ؾ، وملمضاعمشايخ وأقمالم إوما

إمم  ١٩( اعمعؼقد ذم ه٦٦١تقرّم اعمقي  وًمْ دَ قمبد احلّؼ اًمرَ  اعمخدوم اًمشاهْ  ]اًمػاحتة اًمسـَقّية[

مـ  يمثػمٌ  إًمقفا ذم اعمققمد، وؿمفد اًمعرَس ومساومرا  ،ه١١١٦ادى أظمرة ؾمـة مـ يمُج  ١١

ػمآسمادي، قي، واًمشقخ قمبد اًمقاطمد اخلَ ؽـَ اًمشقخ قمبد اًمقاؾمع اًمؾ   :مـفؿ ،أقمالم اهلـد

، ّؾةُ ه همٓء إضمِ طمرَض  اً اًمشقخ جمؾسًا ظماّص ب ورشمّ  ،جل حمكّم كْ رَ واًمشقخ فمفقر اهلل اًمػَ 

ف ، ومـحَ اًمعاممةَ  ف، وملكاـمف اًمشقُخ ف وإشمؼاكِ قا قمغم قمؾؿِ أصمـَ سمطؾب اًمشقخ، و وامتحـقا اًمتؾؿقذَ 

 .قؽـَ ة وقمادا إمم ًمَ ة واًمـؼؾقّ يمجقع اًمعؾقم اًمعؼؾقّ  ذم وإضمازةً  اًمشفادةَ 

حمكّم  جلكْ رَ كقر احلّؼ إمم طمرضة أسمقف اًمشقخ أكقار احلّؼ اًمػَ  سمف اًمشقُخ  صمّؿ ىمدمَ 

 يـ واًمعؾؿ وقمؿقمه سمـنم اًمدِّ وسمنم   ،ومدقما ًمف سماخلػم واًمؼميمة ،(ه١١٦٣تقرّم اعم 

اه ضمّده ومعاد إمم اًمقـمـ وشمؾؼّ  "قنايُ دَ سمَ "صمّؿ وّدقمف اًمشقخ إمم وـمـف  ،واإلومادة ةاإلوماض

وأمره سمطؾب اًمطّب، ويمان أسمقه اًمشقخ قمبد اعمجقد قملم احلّؼ  ،اًمؽريؿ سمحـان وطمػاوة

 سمحرضة ُمرؿِمده "ه اًمنميػةرَ هْ ارَ مَ "ـ( سمه١١٣٦م / حمرّ ١١ - ه١١١١/ رمضان ١٥ 
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ومذهب إًمقفا ًمزيارهتام، ومصدر  ،(ه١١٦٩تقرّم اعم   قانمِ  ےھچادكا اًمشقخ آل أمحد ؾمقّ 

 .طّب مـفام أيضًا سمطؾب اًم إمرَ 

ؾمؽـ ذم سمؾدة  ، ذائع اًمصقت ذم طمذاىمة اًمطّب قهاينقب سَمؼَم قمكم اعمُ بيمان اًمط

 ك مـف اًمطب  وشمؾؼّ  "قرومدهقل "ومارحتؾ اًمشقخ إمم سمؾدة  ، ًمقفااسمطؾب و "قروم دهقل"

قد إمم اًمقـمـ ومرضمع إًمقف، واؿمتغؾ سماًمعَ  ن ًمف إؾمتاذُ أذِ ومقف، و لم طمّتك طمذَق ؾمـتَ 

إمم  كسبةً  ،"ةاعمدرؾمة اعمحؿديّ "ـدقمك سمل يماكت شمُ ف اًمتسمؿدرؾمة آسمائِ  ادةسماًمتدريس واإلوم

، ( أؾمتاذ اًمشقخ قمبد اعمجقد قملم احلّؼ ه١١٥٣تقرّم اعمقين  دايُ اًمشقخ حمؿد قمكم اًمبَ 

وؾمّؿقت أن  ،(ه١١٣١ تقرّم اعمقومامئقي  حمؿد مبارك اًمگ وشمؾؿقذ اًمؼايض

 قمؾقف. وختّرضمقا وباًمطاًمبقن مـ يمّؾ أَ  ؿوأمّ  "ةاعمدرؾمة اًمؼادريّ "ـسم

 أساتذته وأسانيده

قمـ أظمقف اًمػؼقف اًمؽامؾ اًمشقخ  ،أظمذ أّوًٓ قمـ ضمّده اًمشقخ قمبد احلؿقد (١ 

قمـ أسمقف اًمقطمقد اًمػريد اًمشقخ حمؿد ؾمعقد  ،(ه١١١٩/ه١١١١حمؿد ًمبقب  كحق 

قمـ أسمقف اًمعارف  ،قمـ أسمقف اًمعارف اًمؽامؾ اًمشقخ حمؿد ذيػ ،(ه١١٩١تقرّم اعم 

 ."ةاًمػتاوى اهلـديّ "ل اًمػؼقف اًمشقخ حمؿد ؿمػقع مـ ضمامعِ 

قمـ سمحر اًمعؾقم اًمشقخ حمؿد قمكم  ،أظمذ قمـ أسمقف اًمشقخ قملم احلّؼ قمبد اعمجقد (١ 

 (.ه١١١١ قرّم تاعموي  َر ػم زاهد اهلَ د مِ قمـ اًمسقّ  ،مبارك اًمؽقومامئقي قين، قمـ اًمؼايضدايُ اًمبَ 

قمـ سمحر  ،قيؽـَ ة قمـ اًمشقخ كقر احلّؼ اًمؾ  ة واًمـؼؾقّ أظمذ اًمعؾقم اًمعؼؾقّ  (٦ 

قمـ أسمقف أؾمتاذ إؾماشمذة  ،(ه١١١٩محمكّم   جلكْ رَ اًمعؾقم اًمشقخ قمبد اًمعكم اًمػَ 

 (.ه١١٣١قي  مؽـَ يـ اًمؾ  ؼلم اًمشقخ كظام اًمدّ ؼلم مؼدام اًمعؾامء اعمدىمِّ اعمحؼِّ 
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 ث اعمػِّسِّ ف قمـ اًمشقخ اعمحدِّ واًمتػسػم واًمػؼف واًمتصقّ  احلديث أظمذ إضمازةَ  (٩-١ 

ـ رساج اًمعؾامء اًمشقخ قمبد اهلل رساج اعمّؽل ،اًمػؼقف قماسمد اعمدين  قمؾقفؿ اًمرمحة واًمرضقان. ،وقم

 أسفاره

ر ومَ ، وؾماةً س، وأىمام هـاك مدّ ـارَ وازم سمَ  سمـةِ ا اةَ داووشمقمّم مُ  ،سـارَ ر ذم اهلـد إمم سمَ ؾماومَ 

واًمزيارة، واضمتؿع سماًمعؾامء إقمالم  ف سماحلّج وشمنّم  ،اتلم مّرات ويمرّ ػَ يلم اًمنّم إمم احلرمَ 

 ،ه١١١١وؾمـة  ه١١١١يػة ؾمـة ر إمم سمغداد اًمنّم ومَ وإؾماكقد، وؾما وأظمذ مـفؿ اًمعؾقمَ 

ف اًمسّقد طمتّك أمر اسمـَ  ،ة اًمشقخ قمكم رضوكال احلػاوة واإليمرام مـ كؼقب إذاف طم

صمّؿ رضمع إمم  ،ةً ؾمقل، ومدرس قمؾقف وأىمام هـاك مدّ ؾ اًمرّ مة ومضقمغم اًمعاّل  ؾؿذَ تؾمؾقامن سملن يت

ـَ  ر إمم إؾمتاكبقل وهمػمها مـ اًمبالد، وؾماومَ  ،ـمقيؾةً  ةً ـ مدّ يمَ آسماد اًمد  قدرْ سمبؾدة طَم  اهلـد وؾمؽ

ؾقك اًمطريؼة واًمس   ، وأرسارَ ةقمغم اًمتالمذ دروَس ؾؼل اًمعارومف، يُ سمعؾقمف ومَ  وكػع اخلالئَؼ 

ـَ ومسلم، ي اًمبائسلم أداوي اعمرَض قمغم اعمسؽمؿمديـ، ويُ  ة صار مرضمعًا ًمؾعامّ  حقث ؾمؽ

 ه وؾمخائف.قدِ ف، وقمؿقم ضُم ف، ويمثرة ومققِض ومرة قمؾقمِ ة ًمقَ واخلاّص 

 هيعت  ابم

ة اًمعاًمقة طريؼذم اًم ،اعمجقد قمبد احلّؼ  قف اًمؽريؿ اًمشقخ قملمقمغم يد أسمِ ع سمايَ 

 ل اإلضمازةَ كا صمؿّ  ،داتواعمجاهَ  رياضاتاًمة، واؿمتغؾ سمإوراد وإذيمار، واًمؼادريّ 

 .الؾمؾ مـ أسمقف اًمؽريؿ ذم يمجقع اًمّس  واخلالومةَ 

 تالمذته

 :مـفؿ اًمؽبار اعمعرووملم كذيمر هـا سمعَض  ،يمثػم ؾؿذ قمؾقف ظمؾٌؼ تشم

يمان مػتقًا  ،سمـ اعمػتل يمريؿ ىمكماضاة اعمػتل اًمشقخ أؾمعد اهلل ىمايض اًمؼُ  (١ 
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صدر  مّم مـصَب صمّؿ شمق "هرَ آهمْ "ـضاة سمصمّؿ وماز سمؿـصب ىمايض اًمؼُ  "قرومومتح "سمؿحؽؿة 

 "شمذيمرة قمؾامء اهلـد". شمؾؿذ مـف اعمقًمقي رمحـ قمكم صاطمب "ػقرقكْ ضَم "دور سمقٓية اًمص  

يمام ذيمره ذم شمريمجتف، شمقذّم  "ػقةَس ذح اًمعؼائد اًمـ  "و "مشؽاة اعمصاسمقح"ودرس قمؾقف 

 .ه١٦١١ومم يقم آصمـلم ؾمـة ادى إُ ة يمُج همرّ 

سمـ اًمؼايض ا ،ايض قمكم أيمؼمسمـ اًمؼا ،اعمػتل قمـايت رؾمقل اًمچريايمقي (١ 

ة ودرس اًمعؾقم اًمعرسمقّ  ،ه١١١١ًمد قمام وُ  (.ه١٦١١تقرّم اعم  ادرؾمقل اًمعبّ اًمقمطاء 

ة إدسمقّ  وأظمذ اًمعؾقمَ  ،صمّؿ أظمذ مـ اًمشقخ أمحد قمكم اًمچريايمقي ،آسمتدائقة قمغم أسمقف

ية ؿ اًمعؼمورضمع إمم اًمقـمـ صمّؿ اؿمتاق إمم شمعؾّ  ،ؾمقلرّ اًممة ومضؾ واًمعؼؾقة مـ اًمعاّل 

 مـ شمالمذشمف أظمقه إؾمتاذُ  .بار اًمقفقدطما سمنمق اهلـد، وأظمذها مـ أتّ ؽَ ؾْ ومارحتؾ إمم يمَ 

 فػم ؿمبكم اًمـعامين.اًمؽاشمب اًمّش  أؾمتاذُ  ،حمؿد وماروق

اح أذف قمكم احلسـل احلسقـل اًمـؼقي ضاة اًمشقخ قمبد اًمػتّ ىمايض اًمؼُ  (٦ 

 "ظماكديش"ـء اعمشاهػم سمة اًمعؾامأضمؾّ مـ  ،آسمادي اسمـ اًمشقخ قمبد اهلل احلسقـل اًمگؾشـ

 "ة ذم اًمرّد قمغم اًمقهاسمقةاًمتحػة اعمحؿديّ "شمصاكقػ مثؾ  ، ًمف قمدةُ "ؽكاؾِم "مـ كقاطمل 

 ."شماريخ إوًمقاء"و "ظمزيـة اًمعؾقم"دات، وأرسمعة جمؾّ  ذم "اًمػتاوى ضمامع"و

وارحتؾ ذم آظمر قمؿره  ه١١١٣ًمد ؾمـة وُ ، ػقريقكْ ؿري اجلَ اًمشقخ ؾمخاوت قمكم اًمعُ  (١ 

ـ ؿمّقال ؾمـة هبا ذم اًمّس  وشمقذّم  ،ؿة مفاضمراً عظّ إمم مّؽة اعم  . ًمف شمصاكقػ ذم اًمعؼائد.ه١١١١ادس م

سمـ اًمشقخ أيب ؾمعقد ا ،هؾقيدي اًمدّ اًمشقخ أمحد ؾمعقد اًمـؼشبـدي اعمجدِّ  (٩ 

مـ  واخلالومةَ  وأظمذ اًمبقعةَ  ،ه١١١١ة رسمقع إّول ؾمـة همّر ًمد وُ  ؿري اًمدهؾقي.اًمعُ 

مة ىمرأ قمغم اًمعاّل  ،ضماكانْ  ظفر ضمانِ مَ  شقخظمؾقػة اًم ،شقخ همالم قمكم اًمدهؾقياًم
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ر ذم آظمر قمؿره إمم اعمديـة هاضَم  ،رؾمائؾ اًمتصّقف ةً وظماّص  ،يـقةاًمدِ  ؾمقل اًمؽتَب رّ اًم ومضؾ

 سماًمبؼقع. ًمف شمصاكقػ واًمردّ  دومـو ه١١١١اعمـّقرة، وشمقذّم ذم اًمثاين مـ رسمقع إّول قمام 

 ػقري.امْ إرؿماد طمسلم اًمر   ف وظمؾػائف اعمػتل اًمشقخشمة شمالمذقمغم اًمقهاسمقة، مـ أضمؾّ 

ؾمقل رّ اًم سمـ اًمشقخ أوٓدا ،ويرَ هْ يماي اعمارَ اًمشقخ حمؿد صادق اًمؼمَ  (٣ 

 وأظمذ اًمعؾؿ قمـ أسمقف، واًمبقعةَ  ،ه١١١٦/مـ رمضان ؾمـة ١ًمد ذم وُ  وي.رَ هْ اعمارَ 

ف إيمؼم اًمشقخ قمـ أسمقف وقمـ قمؿِّ  وكال اخلالومةَ  ،يـف اًمشقخ حمقل اًمدّ واخلالومة قمـ قمؿّ 

قمؿره  ةَ ؾمقل. ؾمؽـ مدّ رّ اًممة ومضؾ قمـ اًمعاّل  أظمذ اًمطب   ،قل أيضاً ؾمرّ اًم آل

 .ه١٦١٣ال ؾمـة /ؿمقّ ١١وشمقذّم هبا ذم  ،"قتاومقرؾِم "ـسم

قهاين. ًمف سمـ اًمشقخ اًمنميػ آل طمسـ اعمُ ااًمشقخ اًمنميػ أوٓد طمسـ  (١ 

مة ك اًمعؾقم اًمـؼؾقة واًمعؼؾقة مـ اًمعاّل شمؾؼّ  ،قمغم اًمـصارى ذم اًمردّ  "يمتاب آؾمتػسار"

ر ؾماومَ اًمرياضة. وهد واًمتؼقى، واًمعؾؿ واًمذيماء، واًمعبادة قُمرف سماًمز   ،ؾمقلرّ اًمضؾ وم

 وأصقب سماعمرض، وشمقذّم هبا. ،ئلالم اًمنميػلم وقماد إمم سمؿبإمم احلرمَ 

ـ سمؼميكم وشمقذّم هبا ؾمـة  ،فسقاينؿمػاق طمسلم اًمس  إاًمشقخ اًمنميػ  (٦   .ه١٦١٦ؾمؽ

 .ه١١٥١شمقذّم ؾمـة  ،قػ قمديدةػقري. ًمف شمصاكقكْ قمكم اجلَ  اًمشقخ يمرامْت  (٥ 

 رادآسماد.ة مُ مـ أصمرياء رسوئل مديريّ  ،ادلم اًمعبّ ؾ طمَس اًمشقخ اًمؼايض دمؿّ  (١١ 

 سمـ اًمشقخ كؼقب إذاف قمكم ا ،كؼقب إذاف اًمشقخ ؾمؾقامن (١١ 

 .سمـ ؾمّقدكا اًمغقث إقمظؿ اجلقالين ااب أوٓد ؾمّقدكا قمبد اًمقهّ  مـ

مـ ؾمالًمة  ،قيندايُ كم اًمـؼقي اًمؼبائل اًمبَ د قمـْ اًمشقخ اًمنميػ أريمُجَ  (١١ 

يـ اين ؿمقخ اًمشققخ كظام اًمدّ أؾمتاذ اعمحبقب اًمرسمّ  ،يـ إصقزماًمشقخ قمالء اًمدّ 
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 .ه١١١٩قين اًمدهؾقي. شمقذّم ؾمـة دايُ اًمبَ 

 .ه١١٣٥اعمتقرّم ؾمـة  ،قيندايُ يـ اًمبَ اًمشقخ ضمالل اًمدّ  (١٦ 

 .ه١١٥٣اعمتقرّم ؾمـة  ،قيندايُ ديؼل اًمبَ يـ اًمّص قب وضمقف اًمدّ باًمشقخ اًمط (١١ 

 ،مة وطمذق ومقفقمـ اًمعاّل  أظمذ اًمطّب  ،قيندايُ ؾ طمسلم اًمبَ اًمشقخ شمػّض  (١٩ 

 .ه١١٥٣شمقذّم ؾمـة 

/ ه١١٩١قدرآسمادي  اًمشقخ قمبد اًمؼادر سمـ ومضؾ اهلل سمـ حمؿد قمكم احلَ  (١٣ 

شمبؾقغ "مـفا:  ،يمثػمة ػاٌت رزيـ ذم اًمػؼف وإصقل، ًمف مصـ  اب( أطمد اًمعؾامء اًمه١٦١٥

 "حتػة اًمعاؿمؼلم"و "طانمحـ قمغم فمفر اًمشققط اًمرّ ؾَم "و "طمؽام ذم آداب اًمطعامإ

كقر "و "حكؿمؿس اًمض  "و "ضمكسمدر اًمد  "و "دىكقر اهلُ "و "اًمتذيمرة اًمؼادرية"و

 ."مؼصقد رِ قهَ گَ "و "اإليامن

لو يف هؤلفاخ   الطريقة والسل

تفر ذم ػا، اؿميمان مسؽـف قمؼب اًمص  ، لب قمبد اًمعزيز اعمؽّ اًمشقخ اًمطقّ  (١ 

، وكال ه١١١١بقعتف ذم اعمقؾمؿ داظمؾ احلطقؿ ؾمـة سمف واًمقرع واًمتؼقى، شمنّم  اًمطّب 

 ؾقك.ذم اًمطريؼة واًمس   مة رؾماًمةً ػ ًمف اًمعاّل اخلالومة، صـّ 

مديرية  "اٹبہل"ػقري. شمقذّم سمـفاكْ ضَم  اًمشقخ آل كبل احلسـل احلسقـل اًمشاهْ  (١ 

 .ه١١١٦ـجاب ؾمـة مـ وٓية سمَ  "ػقرداؾْم قرْ همَ "

 قدرآسمادي.ًمشقخ كقر احلسـ احلسـل احلسقـل احلَ ا (٦ 

 قدرآسمادي.حك اًمبخاري احلَ اًمشقخ اًمنميػ ؿمؿس اًمض   (١ 

قدرآسمادي، شمقذّم سمحقدرآسماد يـ اعمچفكم ؿمفري احلَ اًمشقخ احلاج محقد اًمدّ  (٩ 
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 .ه١١٦٩ادى أظمرة ؾمـة ذم اًمثاين مـ يمُج 

 ق.ؽـَ سمـقاطمل ًمَ  سمـ ؾمالًمة مشايخ كققشمـلاثامين اًمشقخ قمطاء اهلل اًمعُ  (٣ 

. سمـ اًمشقخ قمبد اًمؽريؿ ال اًمشقخ قمبقد اهلل سمـ اًمشقخ قمبد اهلل اعمؽّ  (١ 

 ."ؾمقلاًمسقػ اعمسؾقل قمـ قمؾؿ همقب اًمرّ "مـ شمصاكقػف: 

 اًمشقخ احلاج حمؿد أيمؼم اًمقٓيتل. (٦ 

 اهلل اًمؽشؿػمي. اًمشقخ حمؿد ىمدرُت  (٥ 

 يـ احلقدرآسمادي.اعمػتل اًمشقخ ضقاء اًمدّ  (١١ 

 هوفات  

ىمال  ،رأؿمفُ  كحق صمالصمةِ  اعمرُض  واؾمتؿرّ ه ١١٦٥ل ؾمـة رسمقع إوّ  ذم رَض م

حتديثًا سمـعؿة ريّب أيّن  أذيمر ًمؽ اًمققمَ "اد: يقمًا ًمؾؼايض اًمشقخ ؿمؿس اإلؾمالم اًمعبّ 

ومحؿدًا هلل أّن  ،جديةرىمة اًمقهاسمقة اًمـ  صال اًمػِ ئؾماًمة سماؾمتيمـُت ملمقرًا مـ طمرضة اًمرّ 

قكف شمعامم، ىمد شمّؿ سمعَ  ،ةة واإلؾمحاىمقّ قفا اإلؾمامقمقؾقّ ، ووًمقدشمَ رىمة اعمذيمقرةقمغم اًمػِ  اًمرد  

 ."ذم ىمؾبل، وؾملرحتؾ مـ هذه اًمدار اًمػاكقة مـقةٌ شمبؼ أُ  ومل

ؾمـة  ةأظمر ىادصباح اًمثاين مـ يمُج  ،ؾمقلاًمرّ  اًمؼادر حمّب  ف اًمشقخ قمبددقما اسمـَ 

صالة وأوصاه سمنمامة  ،ف سمعد صالة اًمظفروأظمؼمه سمارحتاًمِ  اخلؿقس، يقمَ  ه١١٦٥

ل وّ قف أومـ سمؿؼؼمة أسمِ قمؾقف سمعد اعمغرب، ودُ  ةُ ال سمعد اًمظفر ومؼضقت اًمّص وشمقذّم  .اجلـازة

 .!واؾمعةً  رمحف اهلل شمعامم رمحةً  ،وىمت اًمعشاء

 هأوالد  

ًمف مـفا  ًمدْت ووُ  ،قيندايُ شمزّوج سمبـت اًمؼايض اًمشقخ إمام سمخش اًمصديؼل اًمبَ 



 23 ترجمۃ صاحب المعتقد

قين، دايُ عمجاهد ومقض أمحد اًمبَ سمـ اًمشقخ ااضمفا سماًمشقخ اًمطبقب رساج احلّؼ زوّ  سمـٌت 

 ظفر طمّؼ.واًمشقخ قمبد اًمؼادر مَ  ،ظفر حمؿقديـ مَ اًمشقخ حمل اًمدّ  :انُوًمد ًمف َوًمدو

/ صػر قمام ١١ًمد ذم وُ  ،ظفر حمؿقد اًمؼادرييـ مَ اًمشقخ حمل اًمدّ  (١ 

ّٓ اًمػاكقة  ومؾؿ يسؽـ ذم اًمدار ،ه١١١١وشمقذّم ذم اًمثامـ مـ ذي اًمؼعدة ؾمـة  ه١١١٦  إ

اًمعؾقم  ف أشمّؿ دروَس ًمؽـّ  ،ر واصمـلم وقمنميـ يقماً قمامًا وصمامكقة أؿمفُ  ؾمبعة وقمنميـ

قمغم  ًمف طمقاشٍ  واعمعاجلة. واؿمتغؾ سماًمتعؾقؿ واإلومادة، واًمتصـقػ واًمؽتاسمة، واًمطّب 

وي، رَ ػم زاهد اهلَ ًمؾؿِ  "طبقةؾماًمة اًمؼُ اًمرّ "ٓسمـ ؾمقـا، وقمغم طمقار  "اًمؼاكقن"

 ."ؿمؿس اإليامن ذم اًمرّد قمغم اًمقهاسمقة"و

، ظفر طمّؼ قمبد اًمؼادر حمّب اًمرؾمقل حقل مَ ؿمقخ اإلؾمالم شماج اًمػُ  (١  

ه اًمشقخ قملم احلّؼ قمبد اعمجقد سمآؾمؿ ، ؾماّمه ضمد  ه١١٩٦/ رضمب قمام ١١ًمد ذم وُ 

قث يمًا سماؾمؿ ؾمّقدكا اًمغَ در شمؼم  يقم قمؼقؼتف سمعبد اًمؼا كوؾمؿّ  "ظفر طمّؼ مَ "اًمتارخيل 

 ذم كبقؾةٍ  ظمالٍق ؼ سملاؾمؿف. ختؾّ  مـ اً ضمزء "اًمرؾمقل حمّب "ه ، وضمعؾ واًمدَ إقمظؿ 

ؿره، وىمرأ قمغم ه ذم اًمراسمع مـ قمقمغم ضمدِّ  سمدأ اًمدرَس  ،ب اًمؾفق واًمؾعبـمػقًمتف، ودمـّ 

 /ه١١١١مة ومضؾ طمّؼ اخلػمآسمادي  صمّؿ ارحتؾ إمم اًمعاّل  ،قيندايُ اًمشقخ كقر أمحد اًمبَ 

اخلػمآسمادي مة ة، ويمان اًمعاّل قمؾقف اًمؽتب اًمعاًمقة مـ اًمعؾقم اًمعؼؾقّ  ودرَس  ،(ه١١١٦

ومقض "ؾمقل: رّ اًمومضؾ  عاّلمةُ ويؼقل اًم ،فذيمائِ  ف وومرطَ قمؼؾِ  ر سمف، ويذيمر ضمقدةَ يػتخ

مة اًمعاّل  ةسملم شمالمذ امتاز ."وذيماءً  ، وقمبد اًمؼادر يػقىمـل وإّياه صمؼقسماً أمحد يػقىمـل ذيماءً 

 ػقري، واًمشقخ هداية اهلل ظمانْ فاركْ أمثال اًمشقخ ومقض احلسـ اًمس  -آسمادي اخلػم

ؾمقظمف ذم يمجقع ره ورُ سمتبحّ  -واًمشقخ قمبد احلّؼ اخلػمآسمادي ،ػقريقكْ ػقري صمّؿ اجلَ اًمرامْ 
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احلديث مـ أسمقف،  وإضمازةَ  ج مـ اًمعؾقم أظمذ اًمبقعةَ سمعد اًمتخرّ  اًمعؾقم واًمػـقن.

 .ه١١١٥لم ؾمـة يػَ لم اًمنّم طملم أّول ؾمػره إمم احلرمَ  ف سماخلالومة مـ أسمقفوشمنّم 

ومشت اًمػتـ ذم قمرصه،  ،يـ واًمعؾؿاًمدّ  ظماًمدة ذم طمؼؾ ًمف مآصمر ضمؾقؾة، وصـائع

لم ه سماًمشفادشمَ ـ شمػقّ مَ  أّن يمؾ  " :فااًمـدوة اًمتل يمان هدومُ  واكبعثت ومتـةُ  وؿماقمت اًمقهاسمقةُ 

ف، ويمجُعف حتت ًمقاء اًمـدوة، وًمق يمان ف وإقمظامُ جيب قمؾقـا إيمرامُ  ،ومفق مـ أهؾ اًمؼبؾة

ًا ًمرضوريات رًا ضمؾقّ دًا، أو مـؽِ ؾحِ مُ  (١ اً قنميّ ًا ـماهمقًا، أو كَ ًا، أو ىمادياكقّ ًا هماًمقّ راومضقّ 

اًمؼادري  أمحد رضا اإلمام مةُ ؼف اًمعاّل وراومَ  ،هذه اًمػتـة ومصؿد اًمشقخ دماهَ  ،"اإلؾمالم

 ها.كارُ  قمؾقفا يمتبًا ورؾمائؾ طمّتك مخدْت  وأصدر ذم اًمردّ  ،يؾقياًمؼَمَ 

ؿمدًا رػًا سمارقمًا، وؿماقمرًا مػؾؼًا ومُ يمان اًمشقخ قمبد اًمؼادر ظمطقبًا مصؼعًا، ومصـِّ 

 اعمقتة، وأكار احلؼ   أطمقك سمخطاسمتف اًمؼؾقَب  ،ذم يمّؾ جمال يماماًل، ومػتقًا ماهرًا. ًمف آصمارٌ 

يـ، ودمغ اًمباـمؾ سمؼؾؿف وًمساكف، وشمرك لم، وصؼؾ اًمر  اطمر، ويمشػ اًمغَ سمؼؾؿف اًمّس 

 .رديودواويـ مـ ؿمعره اًمعريب واًمػارد وإ

                                                           

أيمتقسمر  /١١شمـتؿل إمم ؾمّقد أمحد ظماْن سمـ حمؿد شمؼل ظماْن. شمقًمد ؾمّقد أمحد ظماْن ذم  النيرشية: (١ 

،  اإلكؽؾقز( م سمدهكم، واؿمتغؾ سمعد اًمتعؾقؿ سمؿـاصب قمديدة مـ اًمدوًمة اإلومركجقة١٦١١قمام 

 يمبػمةً  عةً صارت سمعد مقشمف ضمام طمّتك ، وارشمػعت هذه اعمدرؾمةُ رهْ اًمعؾقم سمعكم ضَم  وأكشل مدرؾمةَ 

ـ   ومقف اعمالئؽةَ  أكشل مذهبًا ضمديدًا أكؽَر  ًمؽـ مع ذًمؽ ،ؿمفػمةً   ةَ بقّ واًمـُ ارَ واًمـّ ةَ واجلـّ واجل

ف قمـ معـاه اعمعروف أظمرضمتْ  ف سمتلويالٍت أّوًمَ  ،ما ورد ذم اًمؼرآن ذم إصمبات ذًمؽ ، ويمؾ  واعمعجزةَ 

ما جيري ذم اًمدهر إمم  يمؾ   ن اًمصحاسمة إمم اًمعرص اًمراهـ، وأقمادمـ ًمدُ  ،ذم إّمة اإلؾمالمقة

ة اًمتل ة اًمطبقعقّ هريّ اًمدَ  ف يقاومؼ مذهَب ومذهبُ   اًمطبقعة(. ( أي: اًمػطرةNATURE  كقنم

م ًمقؾة اًمسبت سمعكم ١٦٥٦/مارس ؾمـة ١١مات ذم  ."اعمؾؾ واًمـحؾ"فرؾمتاين ذم ذيمرها اًمش  

ــ تـ وضمفادُ دوث اًمػِ طُم "      .رهْ ضَم   .(٣١صـ "أقمقان اًمس 
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هدى  ،وومتاوى يمثػمةوشمصاكقػ هاّمة  ،يمبار، ومسؽمؿمدون راؿمدون ةوًمف شمالمذ

ؾمقخ قمؾؿف وهماية إشمؼاكف، إطمؽام، وطمّؾ اعمشايمؾ سمرُ  هلؿ احلّؼ، وأوضَح  هبا اخلؾؼ، وأضاءَ 

 ؾقك.اًمطريؼة، وظمػايا اًمس    هلؿ أرسارَ بقؾ ًمؾؿسؽمؿمديـ، وسملّم وضمقدة إومفامف، وكقر اًمّس 

ؼات ثِ إّكف مـ اعمػتلم اًم" ًا ىمال ومقف اإلمام أمحد رضا:دّ مـ سمراقمتف وومؼاهتف طمسمؾغ 

ىمرض ذم و ،حقلبف سمتاج اًمػُ وًمؼّ  ،"دون شمرد  ة أن يعؿؾقا سمػتاواهؿ سمدُ اًمذيـ يـبغل ًمؾعامّ 

أكار ومقفا  ،رديةوإ، وهل سماًمؾغة أسمقاٍت  ومخسةِ  اء حتتقي قمغم مئةٍ همرّ  ف ىمصقدةً مدطمِ 

ػ سمؾ أًمّ  ،زاعمقضمِ  ٓ يبؾغفا هذا اعمؼاُل  إكارةً  ،فف وظمدماشمِ طمقاشمف، وأكقاع معارومِ  ضمقاكَب 

مدائح ومضؾ "و "ؾمقلمحائد ومضؾ اًمرّ " :لمال مبسقط وىمرض ذم مدح أسمقف ىمصقدشمَ مؼ

شمشتؿالن قمغم  ،حقل أيضاً اؾمتطرد ومقفام إمم مدح شماج اًمػُ ، (ه١٦١١  "ؾمقلاًمرّ 

سمؿباريمػقر  "اعمجؿع اإلؾمالمل"شمقمّم  ،سمعدد أصحاب اًمبدر ،صمالصمؿئة وصمالصمة قمنم سمقتاً 

راصمف، إلطمقاء شمُ  "قن أيماديؿقةدايُ سمَ "ىمامت . ومّرةٍ  أّوَل  كنممها سمخط اًمـافمؿ 

واًمتعريػ سمؿآصمره وصـائعف، وىمد كنمت قمدة شمصاكقػف، وجمؿققمًا ضخاًم حيتقي قمغم 

 أو أيمثر ًمؾعؾامء واًمؽّتاب اًمـاهبلم ومؾػماضمع إًمقف. مؼآً  مخسلم

 .ومـ سمؿؼؼمة آسمائف قن ودُ دايُ سمبَ  ه١٦١٥ادى إومم ؾمـة / يمُج ١١شمقذّم ذم 

 ،إن اًمتؼطت ؿمقئًا مـفا ومال طمرج ،ذيمر ىمصائد اعمديح وإذ اؾمتطرد اًمؼؾؿ إمم

 ومم سمعد اًمتشبقب:ؾمقل ذم ىمصقدشمف إُ ومضؾ اًمرّ  مةاًمعاّل  ؿدحسمأمحد رضا  ىمال اإلمام

 فًمؽـّ  (١ ما يمان هذا َديَدين
 

ّبان (٦ َددُ  ؿمعٍر ٓ (١ شمشبقُب    اًمش 
 

                                                           

 ي.قماد :ديدين (١ 

 متفقد. :شمشبقب (١ 

 .ًمِعب َدد: (٦ 
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 مـ ددٍ  إذ ما َدٌد مـّل وٓ أكا
 

 اينوٕ (١ مدُح ُرطْمَؾةً أإذ ضمئُت  
 

 ؿُماّمً قُمغم ومائؼاً  رومقعاً  ضمبالً 
 

ْجعانسَمَطاًل ؿَمِجْقعًا ؾمقِّ    د اًمشِّ
 

 مةً قماّل  قماعماً  قمؾقامً  ؾامً قمَ 
 

 ؾمقِل اًمػاضَؾ اًمرسّماينومضَؾ اًمرّ  
 

مَت قمؾَؿ اًمؼؾب وَمفق َمـاُره  إن ر 
 

 ؿ ُهدى اًمُعؿقانهب واعمبرصون 
 

 ًمف ومقا (١ أو قمؾَؿ شملويِؾ اًمُؼرانِ 
 

 (٦ ح واإلزيماننم  ذم اًم مـ آيةٍ  
 

 ضمال ومذيمرهأو قمؾَؿ أؾمامء اًمرّ 
 

 اًمؼّطان (١ حيقك يمـَْجِؾ ؾمعقد 
 

ـْ   أَيُصْقل ذم قمؾؿ إصقِل قمؾقف َم
 

 (٣ ىِماّلينسماواًمشقخ  (٩ هق سماىِمٌؾ  
 

 اًمِذي (١ أْم ذم اًمػروع يريد َيْػَرقُمف
 

قِمل   
وهَمل   (٦ 

 ومقف جمتؿعان (٥ 
 

 أَدُب إِدسّما ؿُمعبٌة مـ ومضؾف
 

 (١١ وْمـانأما ومقف مـ  أقمـل قمغم 
 

 

ب ف
 ًمق أدريمْت ُروُح اسمـ ؾَمقـا ـمِ

 

 (١١ ًمتامرَضْت وأشَمْتف سماإلْركان 

                                                           

ـ اًمعؾامءاًمر   (١  ـ يمّؾ طمدب ًمالؾمتػادة وآؾمتػاضة.هق اًمَعؾَؿ اعمؼتدَ  ،طمؾة سماًمضؿ م  ى اًمذي يرحتؾ إًمقف م

 ذم اًمؼرآن.  "اًمؼرآن"ران قمغم وُمعان، ًمغة ؿمائعة ذم اًمؼرآن، وهبام ىُمرئ اًمؼُ  (١ 

 اًمتػفقؿ. :واإلزيمان (٦ 

 ث اًمـاىمد اعمعروف سماإلمامة ذم اجلرح واًمتعديؾ.اؾمؿف حيقك، اعمحدِّ اسمـف و :كجؾ ؾمعقد (١ 

 رضمؾ يرضب سمف اعمثؾ ذم اًمعل. :سماىمؾ (٩ 

 سماىِماّلين، اإلمام اًمػؼقف إصقزم أسمق سمؽر. (٣ 

 أي يغؾبف. :يػرقمف (١ 

 اًمعجز قمـ اًمؽالم. :قمّل  (٦ 

 اًمضالل. :لهم (٥ 

 شمـقيع. :ومـانأ (١١ 

 ان، اؾمتغاصمة.كإر (١١ 
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 :مة قمبد اًمؼادر ؿدح شماج اًمػحقل اًمعاّل سميؼقل سمعد اًمدقماء 
قما ومارضِمع همـّقاً   هماكاِم شمّؿ اًمد 

 

ل  اًمسّقِد اًمبغداين  واىْمصْد ؾَمؿِّ
 ١) 

 

 اًمذي مَة اًمَعَؾؿَ اًمعاملَ اًمعاّل 
 

 (١ سمؽّؾ َمَعان ِذيمراه ومائحةٌ  
 

 هبا ومقف أهنارٌ  (٦ اقمظِْؿ سمبحرٍ 
 

 خمتؾػان ًمف وصػانِ  ماءٌ  
 

 ٕرسماِب اًمِقٓ (٩ ُمْروٍ  (١ ٌؾ وَمَفاله
 

ْردٍ  (٣ أو َهْؾَفٌؾ   م 
 وزم إضغانأُ  (١ 

 

 ي أسمؼاك سمِاًمـوماهللُ رسم ؽ ؾمّقدِ 
 

 (٦ إيؼاِن واإلشمؼاِن واإلسمؼان 
 

ُ  ريّب   ك يمام وضمَفؽ إؾمـَ ُيـرَضِّ
 

 رومانؾؿ واًمعِ شَمْرِوْي طمديَث اًمعِ  
 

 قمـ يماسمرٍ  (٥ هَمّضًا ـمِرّيًا يماسمراً 
 

 (١١ ُأّمان اًمٍؽ قمـ كاومعٍ قمـ م 
 

 سماعمَْجد وإومضاِل قمـ ومسؾسالً 
 

 (١١ إشمؼاِن ضبٍط ًمقَس ومقف شمقان 
 

                                                           

 ًمغة ؿمائعة مـ ؾمبع ًمغات ذم سمغداد. "اًمـقن"ـسم سمغدان (١ 

 قمغم وزن ومعـك مؽان.  :عانمَ  (١ 

 ر سمتؽرار.سمعد آظَم  أطمدٍ  شمقانَ إوسمآظمتالف  ،فف ويمؾامشمِ أراد سماًمبحر طمرضة اعمؿدوح، وسمإهنار يمتبَ  (٦ 

 اعماء اًمصاذم. :هالهؾ (١ 

 اًمذي ُيروي ويسؼل.  :ُمروٍ  (٩ 

 ىماشمؾ. ؾمؿٌ  :هؾفؾ (٣ 

 اًمذي ُُيِؾؽ. :مردٍ  (١ 

 .يمثػم ظمػمٌ  إسمؼان: (٦ 

 :وماًمؽـا ،ؾمقل، واًمثاين مقٓكا قمبد اعمجقدمقٓكا ومضؾ اًمّر  غقية، وماًمؽاسمر إّوُل أراد اعمعاين اًمؾ   (٥ 

 اهلل شمعامم قمـفؿ أيمجعلم. ( ريضنياوِ هَر د ضمؾقؾ محزة  اعمارَ اًمسقّ  :د اًمؽريؿ آل أمحد، وكاومعـااًمسقّ 

 د قمؾقف.اعمعتؿَ هق إملم اًمػؼة  :أّمان (١١ 

 اًمػتقر. :شمقان (١١ 
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 وٓ (١ وٓ وْهؿٌ  ما ومقف شمدًمقٌس 
 

 اإلُيان (١ وَوصؿةُ  ذوذِ قمقُب اًمش   
 

 اًمَزْم هَمْرَزه َؽ ـَجاشمِ ًمِ  يا سماهمقاً 
 

 قؽ قمـد ـمقاِرِق احلَْدصمانحيؿِ  
 

 سول مة فضل الر  العال   مؤلَّفات
 ،وضمـاكاً  ،، ويداً وًمساكاً  ،ؾامً قمغم اإلومادة واإلوماضة ىمَ  جمبقًٓ  يمان اًمشقخ 

 ًمؾ، ومـػع اخلؾؼ سماًمطّب اًمضالل واًمز   ؾؾ، وـمردِ مطبققمًا قمغم يمشػ إمراض واًمعِ 

 ،ة، واًمتدريس واإلومتاء، واًمتصـقػ واإلرؿماد، واًمؽمسمقة قمغم اًمرياضة واعمجاهدةواعمعاجل

 ؽقك وإوهام، وهدى اًمساًمؽلم سمتعؾقؿ إرسار واعمعارف.وؿمػك اًمؼؾقب سمؽشػ اًمّش 

ذم قمؾؿ  ةف ظماّص ىمؾؿِ  ًمؽـ جماَل  ،ةؾمقّ ب اًمدراحلقار قمغم سمعض اًمؽت يمتَب 

اًمؼؾؿ، ويمبح  إًمقفا ؾمـانَ  ومرصَف  ،هذم قمرص تـ يماكت دامهةً واًمػِ  ،اًمعؼائد واًمؽالم

 شمصاكقػف سمعَض  إنّ  :ػمه يؼقًمقنؾِم  اُب ويمتّ  ،فقده اعمتقاصؾةها سمجُ شمقارَ  فا وؾمد  يمجاطَم 

، فافا سمؾ ذهب ضمؾ  طبع يمؾ  ي قرة ملاًمثَ  ػت سمعدـّ أو ُص  سمؼقْت  ام صمقرة اهلـد، وماأيّ  ضاقمْت 

ف ذم إظمراج فجَ ومـ يقاومؼ اًمعرَص  سمثقب رؿمقٍؼ  وما ـمبعت حتتاج إمم ـمبع ضمديدٍ 

 .!رضماًل أو يمجعًا يؼقم هلا ًمقَت  ،اًمؽتب

وىمد ذيمروا  ،ػلمف مذيمقرًا سملىمالم اعمصـّ ف أو وضمدشمُ ما ـماًمعتُ  ذيمر مـ يمتبفأوهـا 

 يلي:  قى ماؾِم  يمتٍب  ةَ قمدّ 

يمان مساومرًا إمم احلجاز ذم  :"يـلم ذم حتؼقؼ رومع اًمد  شمثبقت اًمؼدمَ " (١ 

مـ اهلـد ذم اعمسلًمة، ومؽتب ىمقة ؾ اًمبالد اًمنم  اب مـ أهاًمريمّ  اًمباظمرة، وشمـازع سمعُض 

                                                           

 هـًا، ضعقػًا وماشمرًا.ضمعؾف وَ  :أوهـف (١ 

 اًمعقب. :وصؿة (١ 
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صملم ذم سمحث ومقفا قمغم مـفج اعمحدّ  ،ؾماًمة سماًمعرسمقة رومعًا ًمؾـزاع، وشمثبقتًا ًمؾؼؾقبهذه اًمرّ 

ذًمؽ ذم اًمباظمرة سمحػظف  ويمّؾ  ،ضمال سمحثًا مبسقـماً ضقء أصقل احلديث وكؼد اًمرّ 

 فا ذم ضمؾسات.واؾمتحضاره، أمتّ 

 .ة همػم مطبقعسماًمعرسمقّ  ،فقّ ذم اًمتص "ؽؿذح ومصقص احلِ " (١ 

 ."مـ أسمقاب صحقح مسؾؿ ذح أطماديث مؾتؼطةٍ " (٦ 

 .ةطبقّ ًمؾؼُ  "ةاًمزاهديّ  قمغم احلقار طمقاشٍ " (١ 

 .ةاجلالًمقّ  "ةاًمزاهديّ  قمغم احلقار طمقاشٍ " (٩ 

 .قًمقي حمؿد إؾمحاقًمؾؿَ  "مئة مسائؾ"قمغم  ذم اًمردّ  -ةسماًمػارؾمقّ - "شمصحقح اعمسائؾ" (٣ 

 .ك هباتؼمّ قؿ أصمار واًمذم شمعظ -ةرديّ وة وإسماًمػارؾمقّ - "ؿرز معظ  طمِ " (١ 

 .ةقمغم اًمقهاسمقّ  ذم اًمردّ  "ومصؾ اخلطاب" (٦ 

 ."ومصؾ اخلطاب" قمغم ردّ  ( ذم اًمردّ ه١١٣٥  "شمؾخقص احلّؼ " (٥ 

ومقف مذهب  ذيمر ،ةرديّ وسمإ مطبقعٌ  "اومعلمومقز اعمممـلم سمشػاقمة اًمّش " (١١ 

ة أهؾ احلّؼ مـ صمّؿ ذيمر أدًمّ  ،ؽاهتؿ واجلقاب قمـفاّس أهؾ اًمسـّة صمّؿ مذهب اعمعتزًمة مع مت

ذم كػل اًمشػاقمة  "شمـبقف اًمغاومؾلم"و "شمؼقية اإليامن"أيات وإطماديث وكؼؾ قمبارة 

 ؽائدها.غاًمطاهتا ومُ ورّد قمؾقفا ويمشػ مُ 

محـ اًمرّ  ؾمقطُ " -أو- "جديةقطان اًمـ  ة ًمرضمؿ اًمّش اًمبقارق اعمحؿديّ " (١١ 

 .( مطبققمةه١١٣٩  "قطانقمغم ىمرن اًمّش 

قققمف جدية، وؿُم دوث مذهب اًمـ  مة ذم يمقػقة طُم اعمؼدّ  ،لموسماسمَ  مةٍ قمغم مؼدّ  شمشتؿؾ

 "شمؼقية اإليامن"ذيمر ومقف قمبارات  ،ةواًمباب إّول ذم قمؼائد اًمـجديّ  .ذم اًمعرب واهلـد
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 ،واًمتػاؾمػم ،واًمسـّة ،فا ذم ضقء اًمؼرآنإلؾمامقمقؾ اًمدهؾقي صمّؿ رّد قمؾقفا، ودطمض أسماـمقؾَ 

 ة.يـ. واًمباب اًمثاين ذم يمشػ مؽائد اًمـجديّ وأىمقال أقمالم اًمدِّ  ،ديثوذح احل

دوث اعمذهب اجلديد، ويمقػقة رصلم، يتـاول شماريخ طُم  ضمامعٌ  وهذا يمتاٌب 

 ؽات اعمبتدقملم، ويردّ قققمف ووصؾف إمم اهلـد، يمام يبحث قمـ متّس ضمف وهنضتف وؿُم شمدر  

ػ اعمؽائد اًمتل يبسطقن ؿمبؽاهتا ة واًمؼماهلم، ويؽشقمؾقفا رّدًا حمؽاًم مدقماًم سمإدًمّ 

 ة اعمسؾؿلم.اصطقادًا ًمعامّ 

اًمؽايمل  قارْ ختْ ؾمبب شملًمقػف أّن اًمشقخ ذهب إمم رضيح ىمطب إىمطاب ؾمّقدكا سمَ 

يف سمؿقضع، وقمغم يدَ  اًمؼطب ىمائؿٌ  راىمبة، ومرأى أّن طمرضةَ سمدهكم، واؿمتغؾ هـاك سماعمُ 

 ،وملضماب: ًمؽ ،ةؾ هذه اعمشؼّ ومسلل اًمشقخ ملَ حتتؿ ،امءفا اًمّس يمثػمة يبؾغ ارشمػاقمُ  يمتٌب 

 اًمشقاـملم، وملظمذ قماضماًل ذم شملًمقػ هذا اًمؽتاب. هبا ومتـةَ  ذ هذه اًمؽتب، وادومعْ ظُم 

ذم ضمقاز آؾمتعاكة سمإوًمقاء  -ةسماًمػارؾمقّ - "وإسمطال اًمباـمؾ إطمؼاق احلّؼ " (١١ 

اًمػصؾ إّول ذم  :لمؿف قمغم ومصؾَ ىمّس  ."ةقارق اعمحؿديّ اًمبَ "قمغم هامش  مطبقعٌ  ،فؿئوكدا

وآصمار اًمصحاسمة، وأىمقال اًمعؾامء، وإوًمقاء، ومشايخ  ،إطمؼاق احلّؼ سمإطماديث اًمـبقية

 واًمرّد قمؾقفا. "شمؼقية اإليامن"ؽات إّمة. واًمػصؾ اًمثاين ذم إسمطال اًمباـمؾ سمذيمر متّس 

الة قمغم قف سمبؾدة سمريكم يمان يشتغؾ سماًمّص شملًمقػف أّن صاحلًا مـ حمبِّ  ػ ؾمبُب ذيمر اعمصـّ 

الم اًمّس  ،اًمؽريؿ ا اًمـبل  الم قمؾقؽ أُّي اًمّس "يمؾامت صالشمف مثؾ هذه إًمػاظ: وذم  ،بل اًمـّ 

ػر قمغم اعمصكّم سماًمؽُ  مـ أهؾ إهقاء وطمؽؿَ  وماـّمؾع قمؾقف رضمٌؾ  ،"طمقؿاًمّر  ؾمقُل ا اًمرّ قمؾقؽ أُّي 

ا ؾمؿع عمّ  .سماجلقاز وملضمبُت  ،الة اعمذيمقرةقمـ طمؽؿ اًمّص  اعمحّب  اًمُح ومسلًمـل اًمّص  ،واإلذاك

سماًمغضب واًمسّب  اً ظمطاسمًا ممؾقء ومؽتب إزم   ،قمؾقفا ومرددُت  رىمقةً  إزم   يمتَب  اعماكع ضمقايب
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 قمـف وؾمؽت. جيقَب  ًا وضمقزًا وصمقؼًا مل يستطع أنقمؾقف ردّ  ومرددُت  ،واًمشتؿ

 وماقمتذرُت  ،هذه اعمسلًمة سماًمبسط واًمتػصقؾ حتريرَ  اىمؽمطمقا قمكم   ًمؽـ إطمباَب 

ع اًمبال، وأظّمرت إؾمعاف حلال، وشمقزّ ت اة اًمبضاقمة، وىمصقر اًمصـاقمة، وشمشتّ إًمقفؿ سمؼؾّ 

ر واعمـاىمب حمؿد قمبد اًمؽريؿ، وزم اًمعرومان، ذو اعمػاظِم  صاطمُب  طمّتك أًمّح قمكم   ،مرامفؿ

 ه.أمرَ  سمحرضشمف ومامتثؾُت  اقمتؼادٌ 

 .ةرديّ و( سمإه١١٣٩  "ار اعمسؾقل قمغم إقمداء ًمألسمرارقػ اجلبّ ؾَم " (١٦ 

واًمباب إّول ذم  ،اط اعمستؼقؿذم شمعقلم اًمرّص مة لم، وظمامتة. اعمؼدّ مة وسماسمَ بف قمغم مؼدّ رشمّ 

تاهلؿ ذم احلرم واؾمتحالل روضمفؿ قمغم اعمسؾؿلم، وىمِ دوث اًمقهاسمقة وظُم يمقػقة طُم 

فقد إؾمامقمقؾ قققمف سمجُ فؿ إمم اهلـد، وـمريؼ ؿُم وصقل مذهبِ  أمقاهلؿ ودمائفؿ، وؾمبُب 

 ػ.، وشمريمف مذهب اًمسؾَ "شمؼقية اإليامن"اًمدهؾقي ويمتاسمف 

ػقا ذم قمؼائدهؿ صـ  "ػ:  ذيمر قمؼائد اًمقهاسمقة، ىمال اعمصـِّ واًمباب اًمثاين ذم

عمحؿد سمـ  "يمتاب اًمتقطمقد"أيمؼمها  ،مـفا رؾمائؾ، ورّد قمؾامء اإلؾمالم قمغم يمؾٍّ 

اًمقهاب ويمجع أصقل مؼاصده، وهذا اًمتؾخقص  صف حمؿد سمـ قمبدخلّ  ،اباًمقهّ  قمبد

اهلداية "قه مّؽة وؾمؿ   ءُ اًمصغػم، وصؾ إمم مّؽة اعمعظؿة، ورّد قمؾقف قمؾام "يمتاب اًمتقطمقد"

 ."غػماًمّص  "يمتاب اًمتقطمقد"هلذا اًمتؾخقص  وذٌح  شمريمجةٌ  "شمؼقية اإليامن"و ."اعمؽقّة

وأشمريمجفا  "يمتاب اًمتقطمقد"ومليمتب ذم هذا اًمؽتاب قمبارات "يؼقل: 

ؼ، صمّؿ أورد ما  ما سمقـفام مـ اًمتقاومُ ًمقتبلّم  "شمؼقية اإليامن"ردية، صمّؿ أكؼؾ قمبارات وسمإ

مـ  "اهلداية اعمؽقّة"د ًمقؽػل رّدمها، صمّؿ آي سمام يميِّ  ؛"اهلداية اعمؽّقة"مّؽة مـ  امءُ رّد سمف قمؾ

 اهـ. "هؾقي وهمػمه مـ أيماسمر إؾمامقمقؾ اًمدهؾقيأىمقال اًمشقخ قمبد اًمعزيز اًمدّ 



 23 ترجمۃ صاحب المعتقد

 واًمؽتاب مطبقع مرارًا. .اخلامتة ذم يمشػ مؽائد اًمقهاسمقة

 .قام سمعدف ومشمريمجتُ ( ؾمقلي ه١١١١  "داعمـتؼَ  داعمعتؼَ " (١١ 

 حممد أمحد ادصباحي / يمتبف                              

 ضق اعمجؿع اإلؾمالمل ورئقس اجلامعة إذومقة مباريمػقرقم              

 اهلـد -أشمراسمرديش -مديرية أقمظؿ ضمره    

 م١٥٥٥/أهمسطس ؾمـة ١١ -  ه١١١١ومم ؾمـة ادى إُ /يمُج ٦                               
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 وييل  الَبَ  اإلمام أمحد رضا خان  ترمجة 

 "دستـَد ادادعتؿَ "صاحب 

 

 هأرست  

أجداده إػ اهلـد يف ظك ادغقل  وكال  ؾغان  اكتؼؾ ععُض ف ـاكت مـ إأرستُ 

رى تبؼك يف أوٓده إػ أن  واشتؿّر افتقطػ قعات وؿُ َض  ومؾَؽ   مـصبًا مـ احلؽقمة

اده ظـ وطقػة احلؽقمة إػ افرياضة وادجاهدة أجد إػ ظدة أظؼاب حّتك رؽب ععُض 

مـ مـحك  فت إرسةُ ف  وحتقّ ئيف أعـا ةً ف شـّ صبح صـقعُ ـر وـثرة افعبادة  وأوافذِ 

 إمراء وإثرياء إػ مـفج افزّهاد وافػؼراء.

( ـان مـ ـبار افعؾامء ه4222/ه4221) ه افشقخ رضا ظع خانْ جد  

مـ  تؾؿذ ظؾقف ـثرٌ تصاد  وافتصـقػ  وافتدريس    يؼقم عاإلؾتاء  واإلراحلغوافّص 

( ه4231/ه4211) خانْ  قا ظؾقف ـثرًا. وأعقه افشقخ كؼل ظعوأثـَ  "عريع"أهؾ 

ح يف افؽالم إوَض " :أيضًا ـان ظادًا صفرًا صاحب ؾتاوى وتصاكقػ جؾقؾة  مـفا

 .يف كحق مخسؿئة صػحةٍ  "شقرة أمل كؼحتػسر 

 والدته

ف ادصادِ  ه4212ال شـة د رضا عبؾدة عريع يف افعارش مـ صقّ اإلمام أمحفد وُ 

ه وأعقه  ودرس صاحلة  رّعاه جد   ديـقة  وعقئةٍ  م  وكشل يف أرسةٍ 42٨1/يقكقق شـة 41
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ف مـ أعقف  دراشتَ  ثّؿ أتؿ    ؽقر عرزا ؽالم ؿادِ ادِ  افشقخ افؽتب آعتدائقة مـ ععَض 

ض إفقف أعقه ج ؾقّ وععدما خترّ   ه4221 ؿ شـة/ مـ صعبان ادعظّ 41ج ظؾقف يف وخترّ 

حّتك ؿال فف     ؾؽان يؽتب ويعرض ؾتاواه ظذ أعقف فؾتصقيب واإلصالحاإلؾتاءَ 

ف اشتؿّر يف صـقعف حّتك تقيّف أعقه  ٓ حتتاج أن إػ افعرض  فؽـّ  :افشقخ ععد شـقات

اجلغؿقـل مـ اهلقئة وهق رشح مؾّخص  درس ـتاعاً   وخالل ؿقامف عاإلؾتاء  وافتصـقػ

 .(ه4١٣١ػقري )متل افرامْ ئظذ افشقخ ظبد افعع اهلق

 ره يف العلومتبح  

ـثر مـ افػـقن عدراشتف ومطافعتف  ظذ ادتداوفة  وحصؾ أخذ مـ أعقف افعؾقمَ 

ز وادؼاعؾة  وافؾقؽارثامت  وإـر  ـدشة  واجلعدون أشتاذ  ؾحذق يف احلساب  واهلَ 

ح  وافزيج  ث ادسط  روي  وادثؾ  ث افؽُ رايا  وظؾؿ ادثؾ  ادَ ـاطر وػر  وافتؽسر  وادَ واجلَ 

ـّ  ػاتف يف ـّؾ ة. ومصـ  يـقة وإدعقّ حقها مع كبقؽف يف افعؾقم افدِ كو ظذ  أؿقى صاهدٍ  ؾ

 ه ـثرًا مـ افؼقاظد وادبادئ يف خمتؾػ افػـقن.عؾ إجيادُ   رهتبح  

  اعتؽر ظؼ ؿقاظد دعرؾة جفة افؼبؾة مـ أّي 
ٍ
كا ؿقاظدُ  :إرض  وؿال مـ جزء

عؿرأى مـ افعققن ععد  ت افؽعبةُ فتجؾّ  يؾت احلجُب زِ ة حّتك فق أُ يف ؽاية افصحّ 

مة ه افعاّل تؾؿقذُ  ديد مـ هذه إصقل  وؿد كؼؾ تؾؽ افؼقاظدَ آشتخراج افّس 

 ."تقضقح افتقؿقت"فاري يف ـتاعف يـ أمحد افبِ افدّ  طػر

شة  دهِ مُ  عديعة  واعتؽاراٍت  اٍت أمحد رضا مـ إؾاد فإلمام وٓ خيؾق ـتاٌب 

  يـقةوافؽالم وافعؾقم افدِ  ا افػؼفُ مستؼقؿة مل يسبؼ إفقفا  أمّ  مشؽؾة  وحؾقلٍ  وإيراداٍت 

 وإصدؿاء. ف أؾاق  واظسف عف إظداءُ ف ؾقفا  وعؾغ صقتُ ؾؼد اصتفر كبقؽُ 
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 هه وطريق  مذهب  

ظذ يد  عايعَ   ةحـػل ادذهب  ؿادري افطريؼـان مـ أهؾ افسـّة واجلامظة  

يف افسالشؾ  واخلالؾةَ  مـف اإلجازةَ  وكاَل   ه4231وي شـة رَ هْ شقل ادارَ رّ افافشقخ آل 

ف مـ تالمذة افشقخ ظبد افعزيز صقخُ وـان   احلديث وؽره أيضاً  فا  وإجازةَ ـؾ  

ة  وـان ؾقّ وؽرها مـ افتصاكقػ افعَ  "ظؼية احتػة آثـ"ث افدهؾقي صاحب ادحد  

      باع فؾرشقل افؽريؿ تّ آ ّمة  راشَخ ػ إظتصام عافؽتاب وافسـّة  وشؾَ آ صديدَ 

اإلجالل  ب عافغَ احلُ  ؿقي     ـانةحاعة وإئؿّ وفؾّص  -الة وافتسؾقؿظؾقف أؾضؾ افّص -

يـ يف افد   ض حلرضاهتؿ  ؾام ـان يبقح ادداهـةَ تتعرّ  وإهاكةٍ  إشاءةٍ  هلؿ  يثره ؽضبًا ـؾ  

ّٓ بطؾغ  مع اد وادسادةَ   أن يرتدظقا ظـ إعاضقؾ ويرجعقا إػ احلّؼ ادبغ. إ

 ه بالقلمجهاد  

ة  يقعـديّ ك  وافراؾضة  وافؼادياكقة  وافقهاعقة  وافدِ رّد ظذ افـصارى  واهلـادِ 

إّن ـثرًا  :حّتك ؿال افعؾامء  ظؾقفا رد   ام طفرت عدظةٌ ة وؽرها  وـؾّ قارِش وية  وافـَ دَ وافـ  

مـ ؿؾؿ اإلمام أمحد رضا. وـذا  ـان يؿتـع مـ إظالن عدظتف زمـًا ضقياًل خماؾةً مـ ادبطؾغ 

  رٍ ومـؽَ  اإلكؽار ظذ ـّؾ حرامٍ  ـان صديدَ 
ٍ
ف يظفر يف ادجتؿع اإلشالمل  وتصاكقػُ  وشقء

 رات افتل راجت يف ظكه أو طفرت ؿبؾ زماكف.ع وادـؽَ ؼ عافرّد ظذ افبدَ ؾّ تزخر وتتد

ء اؾسجللوا إػ افبفت وآ  ودفقؾٍ  ةٍ ـقا مـ افرّد ظؾقف عحجّ ؽّ دا مل يتؿ وادبتدظةُ 

احلغ أو فؼبقرهؿ  فؾّص  جقدَ افس   بقحاجلؾقؾ  ويُ  عافرّب  شقَل ي افرّ إّكف يسق  ؾؼافقا: 

 فقـخدعَ  "ةيّ قِ يؾْ افَزَ "عـ افسـّة إصالحقة  وأشؿقا أهَؾ  ويتصّدى فؾرّد ظذ ـّؾ حرـةٍ 

ـّ إحقال وا يعرف حؼقؼةَ  ـ ٓمَ  جديدة. واحلّؼ أّن  أّن هذه ؾرؿةٌ فظروف  ويظ
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يـ ة افدّ ـ ععدهؿ مـ أئؿّ وافتاععقن ومَ  ىض ظؾقف افصحاعةُ  مَ أمحد رضا مل يعُد ظاّم  اإلمامَ 

صعر  فؽـ ادبطؾغ  يـ احلـقػ وادذهب احلـػل ؿدرَ ظـ افدّ  قد ِصز  ومل خيرجؿَ 

ظذ ـذب  صاهدٍ  ا أـزُ ػات اإلمام أمحد رضختالق  ومصـ  عاإلؾؽ وآ يؾقذون

مـ  عؽثرٍ  ظذ كزاهتف مـ مجقع آؾساءات وحظَل  عفا وؿَػ ـ راَج دظاياهتؿ  ومَ 

 وإؾاضات  وعحقث رائعات  وظؾقم رائؼات. إؾاداٍت 

 غ  وأخذوا مـف أشاكقدَ غ افؼيػَ ظكه مـ احلرمَ  وؿد أثـك ظؾقف ظؾامءُ 

افػاضؾ "مـ ـؾامهتؿ يف ـتاعف إحاديث  وؿد مجع افزوؾقسقر مسعقد أمحد ـثرًا 

 ."احلجاز ؾامءُ ه ظاقي ـام يريؾْ افَزَ 

 فاتهبعض مصن   ذكر  

ف ممـ شبؼَ  مل يؽتب أحدٌ "زاء: اخلُ  وؿال ععُض   اً ؿد ـتب يف كقػ ومخسغ ؾـّ و

 ّٓ قػ يف ضُ  وـبر  وفف يدٌ  ف أفػًا  ما عغ صغرٍ ػاتُ ممف   عؾغْت  "يف مخسة وثالثغ ؾـّاً  إ

ل ظذ ـتاعف متِ باين ؿؾقؾة  وؿد عسطت ذفؽ يف مؼدّ مجع ادعاين افؽثرة يف مَ اإلجياز  و

قاهد مـ كػس افؽتاب  ؾرشائؾف افؼصرة مع إيراد افّش  "ادؿتار ظذ رّد ادحتار جدّ "

هيؿ مـ يف ما عغ أيدِ  يف افبحث وافؽشػ  ـام شرى افؼّراءُ  ظافقةٍ  أيضًا ذات مؽاكةٍ 

 تصاكقػف فقعرف افـاطرون مـاحل خدماتف ومآثر حقاتف: ععَض  وهـا أظد    ـتاعف

)وضباظة  داً ل ظؼ جمؾ  يف اثـَ  "عطايا افـبقية يف افػتاوى افرضقيةاف" (4)

  ـبرة  ويؼارب أفػ صػحة يتجاوز مخسؿئة صػحةٍ  دٍ جمؾّ    ـؾ  جمؾ دًا( ١٣ـع ةحديث

  (جمؾ دات 1) امل ٓعـ ظاعديـ افّش  "ادحتار ادؿتار ظذ ردّ  جدّ " (2)

  يف افرّد ظذ افـصارى "ؽ يف آية ظؾقم إرحامافصؿصام ظذ مشؽِ " (١)
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قء وافعؼاب ظذ ادسقح افس  " (٨)  كيف افرّد ظذ اهلـادِ  "قػر ـردار آريفـَ " (1)

ان ظذ فر افديّ ؿَ "يف افرّد ظؾقف عاشؿ  ةً وأصدر جمؾّ  (1)  ةيف افرّد ظذ افؼادياكق "ابافؽذّ 

  "ضةؾَ رّد افر  " (2)  "رتد افؼاديايناز افدياين ظذ ادُ راجل" (1)  "نرتد عؼاديامُ 

غ ؾتاوى احلرمَ " (4٣)يف افرّد ظذ افشقعة   "الظـةة افطاظـة يف أذان ادَ إدفّ " (3)

فألكبقاء  اتبقّ غَ يف إثبات ظؾؿ اد "قبقةة افغَ ة عادادّ وفة ادؽقّ افد  " (44)  "جػ كدوة ادغعرَ 

إـامل افطاّمة " (4١)  "ةوفة ادؽقّ افد   ة دحّب ؽقّ افػققضات ادؾَ " (42)م  الظؾقفؿ افّس 

م   ؿدّ "جقد افتحقةة يف حتريؿ ُش عدة افزـقّ افز  " (41)  "ةعإمقر افعامّ  ُشّقَي  ظذ رشكٍ 

 ومئة ومخسغ كّصًا مـ ـتب افػؼف ظذ حرمة شجقد افتعظقؿ ٕحدٍ   ؾقفا أرععغ حديثاً 

جا خلروج روج افـ  مُ " (41)  "ساء ظـ افؼبقرقر يف هنل افـ  ؾ افـ  مُج " (4٨)ؾؼ  مـ اخلَ 

إحباب يف  اظتؼادُ " (42)  "قتاد ظقة أمامَ قت فـفل افد  جّع افص  " (41)  "ساءافـ  

  "غتؼبقؾ اإلهبامَ  حؽؿ غ يفمـر افعَ " (43)  "اجلؿقؾ وادصطػك وأل وإصحاب

رائعة يف ظؾؿ احلديث   وحتؼقؼاٍت  حقث كادرةٍ ظذ عُ إػ كػس ادسلفة يشتؿؾ  إضاؾةً 

 ."حقاة ادقات يف عقان شامع إمقات" (2٣)

أكقؼة ظذ ـتب افتػسر واحلديث وافػؼف  جؾقؾة  وتعؾقؼاٍت  وفف حقاشٍ 

خاضره  وما ـان يػرغ  ا ؾقُض وافسرة وؽرها مـ افعؾقم وافػـقن  متتاز حقاصقف علهّن 

ؿ ظذ ـتاب  مجعقا حقهلَ  حاصقةٍ  افذيـ إذ أرادوا ـتاعةَ   غفؽتاعتفا ـغره مـ ادحش  

 نَ حّتك تتؽق    ذخائر مـ ـتب ورشوح وحقاش  وأخذوا مـفا وكؼؾقا ظـفا ما أحّبقا

أمحد رضا إذا ضافع  عؾ ـان اإلمام -هكاؾع  فف ؿدرُ  وهذا أيضًا ظؿٌؾ -ضخؿة  حاصقةٌ 

حتتاج إػ زيادة  افؽتاب  أو مسلفةً اًل مـ صاحب فَ ـتاعًا ورأى مبحثًا ظقيصًا  أو زَ 
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سرة اًل يَ هـاك مُج  ـتَب   مُ الوإؿ قضعًا اختؾػت ؾقف إؾؽارُ افؽشػ واإليضاح  أو مَ 

 ج  وهذا ؾضٌؾ  احلّؼ إعؾَ ؾؾ  ويتجّذ فؾ  وتـؽشػ افعِ ؼد  ويـدؾع افز  هبا افعُ  تـحّؾ 

 ـ ـتب احلقايش واصتفر هبا.مَ  حيظك عف ـؾ   ٓ

 هعر  ش  

صعر  وفف ديقانُ   رديةوة وإة وافػارشقّ أيضًا عافعرعقّ  شقخ يؼرض افشعَر وـان اف

مها  وـتبقا ـل عف أدعاء اهلـد وعاـستان وصعراءُ ظُ   "حدائؼ عخشش"يـ يسّؿك دَ يف جمؾّ 

ظؾقف -ف ح رشقفِ ومد  حيتقي ظذ محد اهلل تعاػ  ف ـثرًا مـ عحقث ومؼآتحقفَ 

 ععقاضػ احلّب  ومثافب أظداءه  يزدان صعره    ومـاؿب أوفقائف-افصالة وافتسؾقؿ

 عغ حبًّا وؽرامًا وإـرمًا وإظظامًا.ؿيـ وادستواإلجالل هلل وفرشقفف  ويؿأل ؿؾقب ادـشدِ 

أؾاضؾ إزهر  دُ ل عف أحه افعريب مـثقرًا يف افؽتب حّتك ُظـوؿد ـان صعرُ 

ل زيارتف خال  حقؿ ادحػقظافرّ  م حمؿد أمحد ظبدوهق إشتاذ حازِ   يػافّؼ 

صاحب ادعارف   عؿساظدة ؾضقؾة افشقخ ظبد احلؽقؿ رشف افؼادري  عاـستان

قايل  حّتك مجع ظددًا ـثرًا مـف ّبًا وؽرامًا وشفر افؾ  عف ُح  ؾؼ افـبقؾ  ؾشغَػ وادآثر واخلُ 

 م فف  وذـر ادراجع واختار ـؾ  ظؾقف وؿدّ  ؼف وظّؾَؼ أو أـثر  وحؼّ  كحقه ثامين مئة عقٍت 

سة ممش  "غ مـ ؿبؾ شـتَ  يف إخذ واجلؿع  وؿد اكتؼت هذه ادجؿقظةُ  اكةٍ وأم دؿةٍ 

 ."ػرانعساتغ افغُ "ها شاّم عؽراتق عاـستان   "حتؼقؼات رضا

د رضا وافدراشات محشرة اإلمام أ ـتاعًا حقَل  حاِزم ػ إشتاذُ ثّؿ صـّ 

 د أمحد رضا خانْ جد  اإلمام إـز اد"وشاّمه   اجلارية يف اجلامعات افعرعقة  افرضقية



 14  ترجمة اإلمام أحمد رضا

افؽرام  سة  تـػع افؼّراءَ أيضًا مـ تؾؽ ادمش   وؿد اكتؼ هذا افؽتاُب   " افعريبوافعاملَ 

 فام كػعًا ـثرًا.مراجعتُ 

 هوفات  

ـَ ؿد خدم افدّ  حقاتف  ظجز افباحثقن ظـ اإلحاضة عجقاكب  ضقؾةَ  ةَ وإمّ  وافعؾقمَ  ي

ػغ يف اجلامعات مـ ادثؼّ  وٓ يزال ضبؼةٌ  ف وجالئؾ إؾاداتف ر حتؼقؼاتِ ف  وكقادِ خدماتِ 

حقاتف ومآثره وصـائعف  حقَل  حقثًا ودراشاٍت د افؽبرة تؽتب عُ هِ قات وادعاؾّ وافؽُ 

/ مـ 2٨ف إظذ يف رة إػ جقار رع  وخدماتف  واكتؼؾ افشقخ ععد ؿقامف عتؾؽ إظامل افباهِ 

 يقم اجلؿعة ادبارك.م 4324/ أـتقعر شـة 22ف ادصادِ  ه4١1٣ر شـة صػر ادظػّ 

تقّّف ادافؼادري ) شقخ حامد رضا خانْ شالم افاإل حّجة ف إـزخؾػف كجؾَ 

ادػتل "ـادعروف ع  طػك رضا افؼادريف إصغر افشقخ مصكجؾَ  ( ثؿّ ه4١12

يـ وافعؾؿ وافؼقام أعقفام يف خدمة افدّ  احتذيا حذوَ   (ه41٣2تقّّف اد) "إظظؿ

 .رمحفام اهلل تعاػ  ظـ إّمة ادسؾؿة عاإلؾتاء واإلرصاد  وافذّب 

 حممد أمحد ادصباحي / ـتبف                           

 ورئقس اجلامعة إرشؾقة مبارـػقر  ضق ادجؿع اإلشالملظ        

 اهلـد -أتراعرديش -مديرية أظظؿ جره    

 م4333/أؽسطس شـة 24 - ه412٣ادى إوػ شـة /مُج 2       
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 (ه0721) "دد املنتق  املعتق  "بـتعريف ال

 

 يف شبب تلفقػف ما يليت: ُػ مف  اد ـتَب 

يف ظؾؿ افعؼائد وافؽالم،  خمترصاً  بافبؾد احلرام، أن أمجعَ  وأكا حؾ   أمرين آمرٌ "

جديغ، ـام الٓت افـ  فَض  ضاً ة، متعر  ـقّ فؾعؼائد افُس  ة، حاوياً ـقّ فؾػقائد افَس  جامعاً 

غ، إلماضة إذى ظـ ضريؼ ادسؾؿغ، ؾام يات ادبتدظغ اداِض افغق ُػ ؾَ ض افس  تعرّ 

ّٓ ـل أمؽـَ  ف قتُ ؿّ ، وَش -أمجعغ اَس بف افـّ  كػع اهللُ- مـ ادعذوريـ آيتامر، وادلمقرُ  إ

 ."دف بافعدد، وظذ اهلل ادعتؿَ ظـ ظام تلفقػِ  وهق خمزٌ  "دد ادـتؼَ ادعتؼَ "ـب

 أؿسامَ  ًٓ أوّ مة ذـر يف ادؼدّ ، أبقاب، وخامتة عةِ مة، وأربظذ مؼدّ  افؽتاَب  وضعَ 

 مـف إػ تعريػ ظؾؿِ  فقـتؼَؾ  ،ظلوافؼ   (3)وافعادي  (7)ؼع افعَ  (0)ؽؿ افثالثة: احلِ 

 ف.، وؽايتَ فف، ومسائؾَ ف، ومقضقظَ تعريػَ  :ثاكقاً افؽالم، ؾذـر 

، -هجمد   جّؾ -ؼة باإلفف افعؼائد ادتعؾّ  :ات، أييف اإلهلقّ  لاألو   الباب   وظؼدَ 

 ف.ويستحقؾ ظؾقف، وجيقز يف حؼ   ،جيب فف وما

ا جيب فف، بقة مّ ؼة بصاحب افـّ افعؼائد ادتعؾّ  :أي ،اتبقّ يف افـُ  الباب الثاينو

هبذا  وأحلَؼ  .-ف ظذ مجقع إكبقاءاهلل وشالمُ  صؾقاُت -ف ويؿتـع ظؾقف، وجيقز يف حؼ  

 ،ب ظذ إمهاهلا مـ أثاميستّ  ، وماظذ إكام ـا ما جيب مـ حؼقق كبقّ  افباب ذـرَ 

 ٕنّ " :إيراده بؼقفف ف ذـر شبَب فؽـّ  ،افؽالم ال مـف ـتُب افؽتاب، َخ  وهذا مـ خقاّص 

اإلصاظة،  فؼقاظد اإلشالم، وأصاظقها ؽايةَ  هادمةً  ثقا ؾقفا ظؼائدَ ؿد أحدَ  ادبتدظةَ 
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 ،ؽ اجلفة يف ظؾؿ افؽالماإلمامة بتؾ مباحُث  درجْت مـ افعقام، ودا أُ  قا هبا ـثراً وأضؾّ 

 ."حرى بؿزيد آهتاممة أَ افـبقّ  ؾحؼقُق 

ويف افثاين  ،فتِ ف وحمبّ ضاظتِ  ل وجقَب ذـر يف إوّ  ،غيف ؾصؾَ  ف ؾ حؼقؿَ ؾّص 

مـ ـالم، وبسط  رضف بـقعٍ فعَ  ؛ضف وادتعرِ مـتؼِص  ؽؿَ ؾ ُح وؾّص  ،فف وإهاكتِ ئِ إيذا حتريؿَ 

 .تصاريػ افؽالم يف وجقه افسب  

يستؼؾ  ؿع، افتل ٓػة ظذ افس  افعؼائد ادتقؿّ  :أي ،اتيف افسؿعقّ  الثالباب الث

 .ارة وافـّ ؼ واجلـّ ـاحلؼ وافـ   ،بنثباهتا افعؼُؾ 

 .!اخلتام ظؾقف رزؿـا اهلل مجقَؾ ، يف مبحث اإليامن اخلامتةويف اإلمامة،  ابعالباب الر  

ة، ؼؾقّ اهغ افعَ ة مع افزؿعقّ افس   ٓئَؾ ف يذـر افدّ أكّ  :مـفج هذا افؽتابو

 ،ؾسػةمـ افؽالم إػ افػَ  خيرج بف افؽتاُب  ة إػ حد  ؼؾقّ يسفب يف ادباحث افعَ  وٓ

 ة، وأبانَ ض فضالل افقهابقّ ، وؿد تعرّ هادياً  عاً ؼـِ مُ  زاً قجِ ٓئؾ ما يؽقن مُ د مـ افدّ قرِ ويُ 

يسؿع  مل حادثةٌ  افػرؿةَ  ؾننّ  ؛افؽتاب مـ خقاّص  وهذا أيضاً  ،فا ـام ذـر يف افبدايةزيغَ 

 اً وا ظؾقفا ردّ يف ظرصهؿ، ورد   حدثْت  ؾرؿةٍ  ـاؾحقا ـؾ   َػ ؾَ فؽـ افس   ،هبا إوائُؾ 

 افػتـة، وضردِ  ة، ودؾعِ احلجّ  ة، وإباكةِ إمّ  ظؾقفؿ مـ صقاكةِ  ب اهللُدا أوَج  ؛حاشامً 

يف  حدثْت  ٍق رَ ظذ ؾِ  يف افردّ  ،هؿ مـ افعؾامءـ جاء بعدَ هؿ مَ ؾحذا حذوَ  ،افضالل

ـُ إذا طفرت افػِ » :اهلل  وؿال رشقل ،هؿظصقر  وشّب  افبدعُ  :-أو ؿال- ت

 اسِ وافـّ  اهلل وادالئؽةِ  يػعؾ ذفؽ ؾعؾقف فعـةُ  ـ ملؾؿَ  ،فظؾؿَ  ر افعاملُ ظفِ أصحايب، ؾؾقُ 
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 .(7)هوؽرُ  رواه اخلطقُب  (0)«ظدًٓ  وٓ ؾاً مـف َص  يؼبؾ اهللُ ٓ ،أمجعغ

 يف ضرازه، بؾقغٌ  يف بابف، وحقدٌ  دٌ مػرَ  -"دؼَ د ادـتادعتؼَ "- افؽتاَب  أنّ  ريَب  وٓ

فج يف مـ رَ بلن يؼر   ادؼال، جديرٌ  ادـال، واضُح  يف إؾحامف، شفُؾ  يف إؾفامف، بافغٌ 

 .!خر ؼ فؽّؾ ادقؾ   واهللُ ،وافعؾامء ققُخ ـام يـتػع بف افّش  ةُ بف افتالمذ فقـتػعَ  ؛اتشارافدّ 

                     

 بصباي حممد أمحد امل / ـتبف

 ورئقس اجلامعة إرشؾقة مبارـػقر ،ضق ادجؿع اإلشالملظ          

 اهلـد -أترابرديش -مديرية أظظؿ جره 

 م0111/أؽسطس شـة 70 - ه0271ادى إوػ شـة /مُج 8        

 

             
                                                           

الء إم  ـك،ختاذ ادستؿع، أصحاب افؽُ اباب  "اوياجلامع ٕخالق افرّ "أخرجف اخلطقب يف ( 0)

يؼ بطر ،7/008، 0332 ، ر:ـ أظامهلؿ وشقابؼفؿؼ دحاِش حابة ومـاؿبفؿ وافـّ ؾضائؾ افّص 

اهلل  ؿال رشقل :عاذ بـ جبؾ ؿالافقفقد بـ مسؾؿ ظـ ثقر بـ يزيد ظـ خافد بـ معدان ظـ مُ 

: « ِـُ إذا طفرت افػ ؾ يػع ـ ملؾؿَ  ،فظؾؿَ  ر افعاملُ ظفِ ؾؾقُ  ،أصحايب ب  وُش  ،عدَ افبِ  :-أو ؿال- ت

ـّ  وادالئؽةِ  اهللِ ذفؽ ؾعؾقف فعـةُ   .«دًٓ ظَ  وٓ ؾاً فف َص  يؼبؾ اهللُ ٓ ،مجعغأ اسِ واف

 ،ظـ ثقر بـ يزيد ،افقفقد بـ مسؾؿيؼ بطر ،7ـؿ، 7 ر: "جزء حديثف"رزؿقيف يف  أخرجف ابـ( 7)

ـُ » :اهلل  ؿال رشقل :عاذ بـ جبؾ ؿالظـ مُ  ،ظـ خافد بـ معدان  عُ دَ أو افبِ  إذا طفرت افػت

 اسِ وافـّ وادالئؽةِ  اهللِ يػعؾ ذفؽ ؾعؾقف فعـةُ  ـ ملؾؿَ  ،فظؾؿَ  ر افعاملُ ظفِ ؾؾقُ  ،أصحايب ب  وُش 

 .«دًٓ ظَ  وٓ ؾاً فف َص  يؼبؾ اهللُ ٓ ،مجعغأ
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 (ه0231) "األبد جاة  بناء نَ  املستند املعتَمد"بـ التعريف

 

الؼايض  ه أنّ كتابتِ  وسبُب  ،"دد ادـتؼَ ادعتؼَ "طذ أمحد رضا تعؾقؼاً  كتبه اإلمامُ 

 ه كسخةٌ ، وكاكت بقدِ "دد ادـتؼَ ادعتؼَ " ةَ طاآبادي أراد صب الوحقد الػردود العظقم طبد

 ،مـه تصحقحاً  اإلمام أمحد رضا وصؾَب  فا طذباألخطاء، فعرَض  ةٌ قئمؾ مطبوطةٌ 

يف  قؾقؾةً  بعض الؽؾامت العويصة، أو سطوراً  يف حّل  وجقزةً  كؾامٍت  وكتَب  َب فصو  

لقه إبعدما أشار  ؾةٍ مػّص  تعؾقؼاٍت  بعَض  زاد من ذلك، وكتَب  ثمّ  ،بإباكة بعض ادطالِ 

 :كام ذكر يف ديباجته قائلً  ،وريتث الس  ادحد  

ل، جمؿَ  إىل إيضاح مشؽل، أو إفصاِح  حاجةٌ  الطبع إن بدْت ويف أثـاء جريان "

يف  تون، أو حتؼقق حق  مـه لؾؿُ  ٓبدّ ا ل، أو كحو ذلك مّ مرَس  ل، أو تؼققدِ معَض  أو تبقيِ 

ن كؼل طـه يف ن بعض مَ مِ  قؾمٍ  ةِ لّ طذ زَ  اس ضـون، أو تـبقهٌ فقه لؾـّ  بعض مسائل جالْت 

ّٓ  ؼُت طؾّ  ، وماروفاً ُح  ؼُت طؾّ  ،ونالؽتاب ادُص  ، جارٍ  الطبعَ  فننّ  ؛يسعه الوقت يسراً  إ

ه أو كؾ   طن هذا أيضاً  وقد كـُت  ،ي معدومة، وأشغايل معؾومة، وفرصتِ سارٍ  والؼؾمُ 

 فلشارين إىل ذلك ،يف األوائل من الؽتاب أجزاءٌ  ى صبعْت غل شاغل، حتّ ه يف ُش جؾ  

قؾقؾة ادباين،  -كام ترى- ءْت فجا ،وريتث الس   أمحد ادحد  موٓكا ادولوي حمؿد وِص 

ولرشح هذا اإلمجال أذكر  اهـ بتؾخقص. (0)"جؾقؾة ادعاين -إن شاء اهلل-ومع ذلك 

 :مبسوصة ة تعؾقؼاٍت ه الؼصرة، وأشر إىل طدّ لتعؾقؼاتِ  كامذَج 

فا ة كؾ  طقّ الرّش  واألحؽامُ "قال الؾؼاين: "يس: طن الـابؾُ  كؼلً  "دادعتؼَ "يف  (0)
                                                           

 .64-63صـ :اكظر (0)
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ّٓ تثبت  إذ ٓ ؛األصلبحسب  ةٌ كظريّ  ّٓ تثبت  ة، وهي ٓبعد ثبوت الـبوّ  إ العؾم  بعد إ

 اهـ. (0)"ي  وهو كظر ،بادعجزة

ّٓ تثبت  فا ٓكؾ   العؼائدَ  يبدو من العبارة أنّ  لقس  ،ع، واألمرُ ثبوت الرّش  بعد إ

ك يدرَ  مـفا ما ،العؼائد ومسائُل  ةُ السؿعقّ  طقةِ بالرّش  يـطُ  أقول:" فؽتب طؾقفا: ،كذلك

 إذ لو ثبت أمثاُل  ؛حق   سوُل ، والرّ ، وله كلماً  صاكعاً لؾعالَ  إنّ "ه كؼولـا: بالعؼل وحدَ 

 والعؼاِب  ه كحرش األجساد، والثواِب ؿع وحدَ ك بالس  يدرَ  ومـفا ما ،ؿع لدارَ هذا بالس  

 .اهـ (3)"كتوحقد اهلل تعاىل، فاففم ك بؽل  يدرَ  يف ادعاد، ومـفا ما

الوجود  ا واجُب فلمّ "يس طن اإلمام القافعي: طن الـابؾُ  ؼلً ك "دادعتؼَ "يف  (3)

ّٓ فؾقس هو    .اهـ (2)"ـقةالس   ة الؼديؿةِ والذاتقّ  ةِ ه ادعـويّ ه وصػاتِ الباري يف مجقع ذاتِ  إ

وقد  ،الواجب، وهو مستحقٌل  دُ يؾزمه تعدّ  ،اتػات واجبة كالذّ اطتبار الّص و

ات، الذّ  غرَ  لقسْت  ػاِت الّص  فم إىل أنّ ُض ، فذهب بعيف ادسللة صويلً  العؾامءُ  بحث

 ويؾزمفم الؼوُل  ،ا مؽـةٌ فم ذهب إىل أّن الواجب، وبعُض  دَ يستؾزم تعدّ  ا ٓفوجوُب 

 فؽتب هـا: ،ؿيادتؽؾّ  طـد ٌث حمدَ  مؽنٍ  كل   ألنّ  ؛بحدوثفا

ات، بالذّ  ات، ٓالذات باقتضاء الذّ  واجبةُ  ػاِت الّص  أقول: التحؼقق أنّ "

 ؛وهو احلّق  ،ازيالرّ  ؼه اإلمامُ آختقار، كام حؼّ  الذات باإلجياب دون طن صادرةٌ 

 .اهـ (4)"ة من آفتؼارؾقّ ودا هلا إىل الذات العَ  ؛د الواجبٓستحالة تعدّ 

 بلنّ  الؼائَل  واطؾم أنّ "رجاين: يف اجُ لؾرّش  "ذح ادواقف"طن  وفقه كؼلً  (2)
                                                           

 .66، 68صـ :اكظر (0)

 .درجع كػسها (3)

 .62صـ :اكظر (2)

 .درجع كػسها (4)
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 ةٍ يستـد إىل طؾّ  ٓ الؼديمَ  إنّ ": يؼوَل  ه أنؼ  ح ،أو مع اإلمؽان ،احلاجة هي احلدوُث  ةَ طؾّ 

ه إىل جيوز استـادُ  الؼديمَ  بلنّ  ر مـه الؼوُل يتصوّ  ، فلر قطعاً له إىل ممث   حاجةَ  ه ٓألكّ  ؛أصلً 

، وأقول: بل ر مـفم آتػاُق يتصوّ  وٓ"طؾقه:  "ـديَج حاشقة الِز "ويف  ."بادوجِ 

ّٓ ، والواجب الؼديؿةِ  صػاِت  ، فؾزمفم كػُي الواجَب  ييساو : الؼديمُ يؼوَل  ه أنحؼ    إ

ّٓ الواجب بالذات،  دُ لزم تعدّ   ،هغرَ  ه وٓطقـَ  اهلل تعاىل لقسْت  صػاِت  بلنّ  يعتذرَ  أن إ

 اهـ. (0)"فقه دَ تعدّ  الذات، فل غر يؾزم واجٌب  فل

ؿي إىل الؼديم واحلادث، ادتؽؾّ  يـؼسم طـد ادوجودَ  فننّ  ؛ادسللة ضاهرة صعوبةُ 

 والؼديمُ  ،ماين، بل كلمها متساويانالذايت والز   بي وخصوٌص  ولقس طـدهم طؿومٌ 

 فاطتبارُ  ،ة احلاجة طـدهم هو احلدوُث وطؾّ  ،يساوي ادؿؽنَ  ، واحلادُث يساوي الواجَب 

ها واطتبارُ  ،الواجب، وهو مستحقل دُ ويؾزمه تعدّ  ،ها واجبةً هو اطتبارُ  ػات قديؿةً الّص 

 ،الوهذا حُم  ،بؽونا خمؾوقةً  بحدوثفا يؾزمه الؼوُل  ، والؼوُل ةً ها حادثيؾزمه اطتبارُ  مؽـةً 

 ؼد:به العُ  تـحّل  افؽتب هـا م ،ا قديؿةػؼوا طذ أّن اتّ  ؿون قاصبةً وادتؽؾّ 

يؼبل  الذايت ٓ الذايت، والوجوُب  الوجوَب  يساوير طن ادمث   يالغـ أقول:"

 طؾقه رأُي  ؼقق بالؼبول، ادستؼرّ احل واحلق   ،يـػقه ادصطؾحة ٓ ةِ ريّ الغَ  د، وكػُي التعدّ 

 ػاِت الّص  قـا طؾقك من قبل، أنّ ألؼَ  مة سعد وغرمها ماازي، والعلّ حول، كاإلمام الرّ الػُ 

ؾق واإلحداث، طذ وجه الَ  ٓ ،إىل الذات ات مستـدةٌ بالذّ  ات، ٓات بالذّ لؾذّ  واجبةٌ 

 
ِ
وادؿؽن وكذا  يف الوجود والؼقام. يل وآفتؼارِ الذايت األزَ  بل طذ جفة آقتضاء

ق طؾِ كُ  ا ٓبقد أكّ  ،من ادؿؽن من وجهٍ  ، والؼديمُ ماين مطؾؼاً من الز   الذايت أطم   احلادُث 

                                                           

 .006-008صـ :اكظر (0)
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ّٓ  احلدوَث  ّٓ كؼول ادخؾوق  ماين، كام ٓيف الزّ  إ   ،بآختقار ؾق هو اإلجيادُ الَ  ألنّ  ؛طؾقه إ

 .(0)"!، وباهلل التوفققمجقعاً  اإلشؽآُت  وبه تـحّل  ،ه هو احلّق فنكّ  ؛هفاحػظْ 

ايت ات طذ وجه آقتضاء الذّ إىل الذّ  مستـدةٌ  ذ مؽـةٌ العُ  ػاِت الّص  فاستـتج أنّ 

 ،ؾق واإلحداثطذ وجه الَ  يل، وطذ وجه آفتؼار يف الوجود والؼقام فؼط، ٓاألزَ 

 مع إمؽانا. ولقست بؿحدثةٍ  ،ةلقّ زَ أَ  ففي قديؿةٌ 

الؼديم لقس  ، فبعُض مـه وجفاً  ؿؽن، بل هو أطم  لؾؿُ  قاً كؾّ  ـاً بايِ س مُ لق والؼديمُ 

 وبعُض  ،فاوهي ادخؾوقات كؾّ  ،ادؿؽن لقس بؼديم ات ادتعالقة، وبعُض بؿؿؽن، وهي الذّ 

 ،مـه مطؾؼاً  ماين، بل أطم  لؾحادث الز   لقس بؿساوٍ  وادؿؽنُ  ،ػاتالّص  يوه ،ادؿؽن قديمٌ 

 ػات.، وهي الّص زماينّ  ادؿؽن لقس بحادٍث  وبعُض  ،ؽنم زماين   حادٍث  فؽل  

ايت لقسا الذّ  والوجوَب  دمَ الؼِ  ألنّ  ؛قديؿةً  ػاِت الواجب طذ اطتبار الّص  دُ يؾزم تعدّ  فل

ادؿؽن  لعدم التساوي بي ؛طذ اطتبارها مؽـةً  ثةً ػات حمدَ الّص  يؾزم كونُ  وٓ ،يمتساويَ 

 ؿي.ادتؽؾّ  ةُ دا ذهب إلقه طامّ  ؼي، خلفاً ادحؼ   طؾقه رأُي  وهذا ما استؼرّ  ،ثوادحدَ 

 ذطاً  مستحقلٍ  وكل  "يس طن القافعي: فقام كؼل طن الـابؾُ  "دادعتؼَ "ويف  (4)

 .لخ...إ (3)"ة لهـة العادة العامّ بايَ ،ع، وطدم مُ الرّش  لوجوب متابعةِ  ؛ه طادةً يستحقل وجودُ 

 ي؟ فؽتبذكر تعؾقؾَ  ،ع، ولَ الرّش  أراد بؿتابعة طادة ه ماهـا خيتؾج يف الؼؾب أكّ 

ق باألحؽام طقة قد تؽون فقام يتعؾّ الرّش  آستحالةُ "أقول: " :طؾقه اإلمام أمحد رضا

 ة، كوجود صلةٍ وقد تؽون يف األحؽام الترشيعقّ  ،ةيف اجـّ  ة، كدخول كافرٍ التؽويـقّ 

 "ادتابعة" ديلوىل تبومع هذا كان األَ ، يظر إلقفام ذكر التعؾقؾَ فبالـّ  ،صفارة بل
                                                           

 .درجع كػسها (0)

 .64صـ :اكظر (3)
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 به ه، ولو طّز خمالػتِ  وٓ ف طذ متابعة أحدٍ تتوقّ  ٓ ادستحقلِت  فننّ  ؛"دقالص  "بـ

 .(0)"خيػى ي، كام ٓطن إيراد تعؾقؾَ  قاً غـِ ي، مُ طذ كل الوجفَ  لؽان دلقلً 

ه أكّ  :ذكر يف الديباجة  مـفا ماه، ويتبّي تعؾقؼِ  يستبي با مـفُج  ففذه كامذُج 

ّٓ يؽتب  ل  احلاجة إلقه. وّ دُ وحي بُ  ،يسراً  إ

ة، الصوفقّ  ػات طـدة الّص طقـقّ  (0) :ث مثليف طدة مباحِ  ع الؽلمَ وقد أشبَ 

 بي ة، وحتؼقق احلق  وبي كلم الصوفقّ  والػلسػةِ  وإباكة الػرق بي قول ادعتزلةِ 

 ة.ؿي ومذهب الصوفقّ مذهب ادتؽؾّ 

 .ػظيالؾ  ػيس ومبحث تؼسقم الؽلم إىل الـ   (3)

 ة.كام قالت األشعريّ  جواز تعذيب الطائع طؼلً  (2)

 ،ل وأمثاهلاُس لة وجوب إرسال الر  لػي يف مسَس طن اإلمام الـ   الذب   (4)

 حتؼقؼات: ةَ ن هذا طدّ ويتضؿّ 

 ه تعاىل.افضة يف مسللة صدور أفعالِ ضلل الػلسػة وادعتزلة والرّ  (أ)

ه بح، وأكّ سن والؼُ ة احلُ ة فقفا، ويف طؼؾقّ يّ ريدـا اداتُ تِ سؾك أئؿّ حتؼقق مَ  )ب(

 من تؾك الضلٓت. ق شقئاً يوافِ  ٓ

 ؽـه خلف ادعؾوم وادخز به.وم ،متـع الوقو،ع مؽنٍ  شامؾة لؽّل  الؼدرةُ  )ج(

ّٓ ة اإلهلقّ  ق اإلرادةُ تتعؾّ  ٓ )د(  بؿؿؽن الوقو،ع. إ

 .حتؼقق الػعل آختقاري وآضطراري (ه)

 ؽؿة.خلف احلِ  ةَ تستؾزم مؼدوريّ  ؽؿة ٓاحلِ  هو خلُف  ما ةُ )و( مؼدوريّ 

                                                           

 .هدرجع كػسا (0)



 15 د نتسالم دمتعالمتعريف 

ؽؿة وادخالػة هلا، وإحؽام يف األفعال ادوافؼة لؾحِ  جؾقلٍ  أصلٍ  )ز( تؼريرُ 

 األحؽام يف تؾك األقسام.

بل دطوى  ،ة طن اإلسلم مع دطوى اإلسلمالطوائف ادرتدّ  تبقيُ  (5)

 اإلمامة لؾؿسؾؿي.

 وقد أجاد فقفا وأكار ادسائَل  ،"دادستـَ  دادعتؿَ " اّص وغرها من خو ففذه ادباحُث 

حي زيارته  ،أمحد رضا خانْ  مامبن اإلا حامد رضا خانْ  وقد طرض الشقُخ  ،احلّق  وأبانَ 

طن الطوائف السبعة طن اإلسلم طذ  "دادستـَ  دادعتؿَ "يف  مامُ كتب اإل ي مايػَ ي الرّش احلرمَ 

 ضوا تؼريظاٍت وقرّ  ،بالغاً  ين ثـاءً طن الد   ف الذاّب ا طذ ادصـ  ووه وأثـَ قُ فصدّ  ،يأكابر احلرمَ 

 .(ه0234) "ـحر الؽػر واديي طذ مِ احلرمَ  سامُح " قْت سؿّ  يف جمؿوطةٍ  صبعْت  مجقؾةً 

ي طؾامء احلرمَ  أكابرُ لؾتؼريظات التي كتبفا  مستؼلا  جعؾـا يف آخر الؽتاب باباً ف

 "ادستـَد دادعتؿَ "  تعؾققو "دادـتؼَ  دادعتؼَ "طذ كتاب  وثـاءً  تصديؼاً  ،ي وغرمهايػَ الرّش 

 دكاه هلا.رادى يف الباب الذي حدّ مـفا وذكركاها فُ  فاكتخبـا بعضاً  ،ػقفامومصـ  

 حممد أمحد املصباحي / كتبه

 ورئقس اجامعة األذفقة مباركػور ،ضو ادجؿع اإلسلميط           

 اهلـد -أترابرديش -مديرية أطظم جره   

 م0666/أغسطس سـة 30 - ه0431ادى األوىل سـة /مُج 8           
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 الَبدُيوين اإلمام فضل الّرسول ؤلِّفاملخطبة 

 

 
 شامِت  ـامل، ؾؽقػ دمقيزُ  ؾقفا وٓ كؼَص  ٓ صػةٍ  احلؿد دـ يستحقؾ ظؾقف ـؾ  

 افضالل، افعػق   بف أهُؾ  (1)فكَ اص ف ظاّم جز ظؾقف، تعاػ صلكُ ب وافعَ ؼص ـاجلفؾ وافؽذِ افـّ 

ظذ  اً ِكّ مُ  وفق ماَت  ائر، دـ صاءَ غافؽػر مـ افؽبائر وافّص  جلؿقع ادعايص ؽر افغػقرُ 

ؾؾ وإشباب، ف بافعِ ؾ أؾعافُ يعؾ   ؼاب، وٓوافعِ  مـ افثقاِب  جيب ظؾقف يشءٌ  افؽبائر، ٓ

مـ  وأكقاعٍ  يعةافّؼ  ووحِل  صؿةف ادخصقصغ بافعِ الم ظذ أكبقائِ وافس   الةُ وافّص 

 دمقيُز  ة،ظـ إؾضؾقّ  الً هلؿ ذم افػضؾ، ؾض ساوياً هؿ مُ ؽرُ  يؽقنَ  جيقز أن افػضقؾة، ٓ

غ، ظذ خاتؿ افـبقّ  ة، خصقصاً ذم افطريؼة ادحؿديّ  ـػرٌ  ،اً ة افغر ظؾقفؿ وفق ـان وفقّ أؾضؾقّ 

دمتؿع ذم  يـ، صاحب اخلصائص افتل ملمـ افد   وخروٌج  ه ـػرٌ بعدَ  كبٍل  افذي دمقيزُ 

بغ بافقؼغ، وفق ـاكقا ظذ ذكِ ه، صػقع ادُ ف بعدَ وجقد مثؾِ  ف، ومـ ادعؾقم اشتحافةُ ؿبؾَ  خمؾقٍق 

 :ا بعدأمّ ، وآفف وأصحابف أمجعغ دكا ومقٓكا حمؿدٍ يـ، شقّ افؽبائر مـ ادِك  

 ٍػ مؽؾ   ظذ ـّؾ  ظغٍ  ة ؾرُض ادسائؾ آظتؼاديّ  معرؾةَ  خيػك أنّ  ؾال

 يـافد   ـان مـفا مـ أصقل ما ػؼقا ظذ أنّ ة واجلامظة، واتّ افسـّ  فقر أهؾمُج  ظـد

                                                           

ف ظـ تعاػ صلكُ  :أي ،وادجرور فؾـؼص، أو ادذـقر مـ شامتف "ما"افضؿر ادـصقب فـ (1)

 بافؽامل، ـافؼدرة ظذ افؽذِ  ؼص وظدمِ افـّ ، بخؾط شامِت افضالل ا أهُؾ َن اص صػةٍ  ـّؾ 

ِِ ؾؿ واّت وافظُ   قباً ء معِ افّق  غ جعُؾ افّش  وِفؽ أنّ  :ـبراً  اً  يؼقفقن ظؾقّ ظاّم  افقفد، تعاػ اهللُ ا

 .[محد رضامام أاإل]                     ؾاؾفؿ. ،كسبتف فف ٓ
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ُِ إػ تؽػر ادخافِ  مجاظةٌ  فقس مـ ِفؽ ؾذهَب  ؾقف، وما ادخافُػ  يؽػر رضورةً   ػ، وإشتا

ؿ بؽػر حيؽَ  ف ٓؿغ إػ أكّ افػؼفاء وادتؽؾّ  فقرُ كا مـفؿ، ومُج ـ ـّػرَ إػ تؽػر مَ  (1)إشحاق أبق

ـّ مـ افد   مـ ادخافػغ ؾقام فقس مـ إصقل ادعؾقمة رضورةً  أحدٍ  ؾقفا  ادخافَػ  يـ، وفؽ

، قـاً يـ ظَ ذم مقاضع آختالف ذم أصقل افد   ظذ وجقب إصابة احلّؼ  بـاءً  :ؼع ويػس  يبد  

 ع ظؾقفا.جيؿَ  وظدم تسقيغ آجتفاد ذم مؼابؾتف، بخالف افػروع افتل مل

ذم إؿطار  بل افـّ  وآؾساق بعد ف ابتدأ آختالُف ومـ ادعؾقم أكّ 

يغ افزّ  ظذ اإلحؼاق، جماهديـ ذم دؾعِ  طاهريـ تف مـ أمّ  ضائػةٌ  زافْت  وأؾاق، وٓ

، إػ (2)هاناشخقن ذم افعؾؿ بافبقان وافُز ـان، وافرّ قػ وافس  وفق إمر بافس  غقان، أُ وافطُ 

ه مـ افعرب ظذ يد ظسؽر ش   ، ورصف افرب  (3)قطانافّش  جد ؿرنُ بافـ   ضؾعَ  أن
                                                           

يعرف  ،اؾعلإشحاق إبراهقؿ بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ مفران افبغدادي افّش  أبقيـ افدّ  رــهق  (1)

ػل ذم أصقل ع واخلاجلامع اجل"و "أدب اجلدل" :ػ. صـّه418 شـة تقذّم  ،"شػرائـلاإل"ـب

كقر "و "عامل اإلشالممَ "و "ادشح ؾروع ابـ احلدّ "و "افعؼقدة"و "ديـؾحِ ظذ ادُ  دّ يـ وافرَ افد  

 (.5/11 "هدية افعارؾغ")     ."رشافة"و "غاحلَس شفد افعغ ذم مَ 

باب  ة،وافسـّ ـتاب آظتصام بافؽتاب "صحقحف" رواه افبخاري ذم  إػ حديٍث  هذه إصارةٌ  (2)

 ،افعؾؿ ؿ أهُؾ وهُ  «يؼاتؾقن طاهريـ ظذ احلّؼ  لتِ مـ أمّ  ضائػةٌ  تزاُل  ٓ» : لبؿقل افـّ

ؿال:  بل ظـ ادغرة بـ صعبة ظـ افـّإشامظقؾ، ظـ ؿقس،  بطريؼ ،1259، صـ7311 :ر

 .[يؼادرافكعام إ]         .«اهلل وهؿ طاهرون فؿ أمرُ حّتك يلتقَ  ،مـ أّمتل طاهريـ تزال ضائػةٌ  ٓ»

ؿقؾ ذم  أبقاب آشتسؼاء، باب ما "صحقحف"رواه افبخاري ذم  إػ حديٍث  هذه إصارةٌ  (3)

ظؿر ؿال: ؿال:  ظقن، ظـ كاؾع، ظـ ابـ بطريؼ ابـ ،166، صـ1137 ل وأيات، ر:ٓزِ افز  

ْك فـا ذم افّؾفّؿ بارِ »جدكا، ؾؼال: ؿال: ؿال: ؿافقا: وذم كَ  «ـاـا وذم يؿـِ ْك فـا ذم صامِ افّؾفّؿ بارِ »

ـُ وافػِ  ُل ٓزِ ـافؽ افز  هُ »كا، ؿال: ؿال: جدِ ؿال: ؿافقا: وذم كَ  «ـاـا وذم يؿـِ صامِ   وهبا يطؾع ؿرنُ  ،ت

 .[يكعام ؿادرإ]             .«قطانافّش 
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وفؽقن إمصار ذم تؾؽ  ،َب ؾَ ظذ شقاد اهلـد ؽَ  ،ف دا ُؽؾب مـ افعربؾطان، فؽـّ افس  

ذم آكتشار وآصتفار، وافذيـ ـان ذم ؿؾقهبؿ مـ ؿبؾ  ار، ازداد افؼ  إظصار بقد افؽػّ 

هؿ، جدية أهقاءَ افػتـة، وخؾطقا مع افـ   بعقه ابتغاءَ ة، اتّ مـ مذهب أهؾ افسـّ  زيغٍ  كقعُ 

ظذ  اصطػك، ؾقجَب ه افذيـ اهلل تعاػ وظبادِ  رماِت هؿ، هتؽقا ُح فؿ وصؼاءَ وزادوا رجَس 

ظـفؿ  ذَ وا ٕن يمَخ وـاكقا مـ افذيـ تصدّ ، هؿظؼائدِ  ؾسادِ  دهؿ، وبقانُ ػاِش مَ  ة دؾعُ افؽاؾّ 

ة، ويزجرونؿ ظـ إمقر احلديث ادـقػ، ويعظقن افعامّ  يػ، وروايةُ افّؼ  افعؾؿُ 

د ؾقفؿ وجقُب ادحر   ـّ  وأؿقى ذم اإلرضار. فؽقنؿ أصد   :واإلكؽار افردّ  مة، ؾتل

افؽالم، وذم ظؾؿ افعؼائد  خمتكاً  أمجعَ  أن ،بافبؾد احلرام ؾ  وأكا حِ  رٌ وأمرين آمِ 

ـقة، حاوياً  جامعاً  جديغ، ـام فضالٓت افـ   ضاً ـّقة، متعر  فؾعؼائد افُس  فؾػقائد افس 

يات ادبتدظغ اداضغ، إلماضة إِى ظـ ضريؼ ادسؾؿغ، ؾام افغق ُػ ؾَ ض افس  تعرّ 

ّٓ ـل أمؽـَ  ف قتُ ، وشؿّ -أمجعغ اَس بف افـّ  كػع اهللُ- مـ ادعذوريـ يتامر، وادلمقرُ ٓا إ

 .!دف بافعدد، وظذ اهلل ادعتؿَ ظـ ظام تلفقػِ  وهق خمزٌ  ،(ه1271) "دد ادـتؼَ ادعتؼَ "بـ

 

 

 

             



 26 خطبة المحّشي

 

 اإلمام أمحد رضا شحِّي خطبة امل
 

 
ََ احلؿد هلل  ؾالُح  بغ، ؾالَح َُ  رشقلٍ  يـ، بجامل ؾضؾِ افد   أكقارِ  ـورَ  افذي أكور 

ديـ، ادػِس  ؾسودَ  ؽغ، ؾسد  ََ  ظع   كؼل   افقؼغ، بجاللٍ  عولِ ََ  يـ، وأظذ أظالمَ ادسسصدِ 

ف، ف ومجوفِ سـِ ُح  ف، ؿدرَ ف وظقوفِ زبِ وحِ ، (1)فحبف وابـِ صّذ اهلل تعوػ ظؾقف وظذ آفف، وَص 

يـ، وظؾقـو هبؿ وؾقفؿ افد   ف، إػ يقمؾضوفِ أاه ودَ ف، وَج قافِ ه وكَ قدِ ف، وُج ف وجالفِ وجوهِ 

و !امحغ آَغافرّ ؿ أرَح  وهلؿ يو َّ  :بعد أ

ُُ ؾؾاّم  ؼغ، اددؿ   ؼغ، ظؿدةادحؼ   خلوتؿ "دد ادـاؼَ ادعاؼَ "ادساطوُ   ـون افؽاو

قػ ؾ، افس  إبجَ  افػاـي، َقٓكو إجّؾ  افظالم، شد   ـّي، حاِػ افُس  ، أشدِ اإلشالم قِػ َش 

 َُ  ،افعثامين ،ـويتافؼودري، افزَ  ،احلـػل ،لـّ شقل، افُس افرّ  ؾضؾ عغ احلّؼ ادسؾقل، 

ََ  أظذ اهللُ- قيندايُ افبَ  وىف ظـ اإلشالم اخلر إَ  قغ، وجزاه جزاءَ ف يف أظذ ظؾّ َؼو

 ف اهللُ جتقّ  ـََ  ف ضبعُ إػ ضبعِ  ف، تقّجفَ دًا يف بوبف، ـوَاًل يف كصوبِ َػرَ  ، ـاوبوً -وادسؾؿغ

ََ  ،ؼوً تعوػ باقجون اخلرات، وجعؾف َقؾ   ظذ  ول ادّزات، ؾؽّؾام ظودَ قؿقؾًو ظذ ؾعّ بؾ وؿػًو 

ََ داد صدّ افس    اـ،افػِ  ــ، َوحُل افس   ة، وهق افقحقد افػريد، حوَُل ّدهو ظدّ فَس  وأظد   د  ة، أ

وأّيده  أبده اهللُ- (2)آبودي ردود افعظقؿافقحقد، احلـػل افػِ  َقٓكو افؼويض ظبد

                                                           

 .، ـام هق دأُ ادمف ػ افؼودر اجلقالين  ( يريد بف هوهـو شّقَدكو افشقخ ظبد1)
ؾ ف افاورخيل وؾؼ اجلؿّ ، واشؿُ ه1289فد يف شـي فعظقؿ آبودي، وُ افقحقد ا ؼويض ظبد( افشقخ اف2)

ي يـقي افـؼؾقّ افد   أخذ افعؾقمَ  صوحلي، قئيٍ ي وبِ يـقّ دِ  يف أرسةٍ  (، كشلَ ه1289) "بلَـظقر افـّ"

ػ وخوفَ  ،يقزيّ قري، ثّؿ تقّجف إػ افعؾقم اإلكؽؾػكْ ورَ فَ س  افافعزيز  ي َـ افسّقد ظبدوافعؼؾقّ 

= 
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ّٓ يسعـل  افضعقػ، ؾؾؿ ف إػ هذا افعبد، وجعؾ تصحقحَ -بوٕيدي وإيودي  اَاثوُل  إ

 َِ ف بحػظ حقزة افقؼغ، اظاـوئِ  يـ، وصّدةِ ف يف افد  سـ بالئِ ـ ُح أَره ادـقػ، دو أرى 

ّٓ أجد  ول ًْ ضُ  كسخيً  إ ََ آيوِت  كسَخ  وشَخ ـلّن افـّ  ،(1)وئلبَ ؿْ يف بَ  بع فو، وـؾؿ حروؾَ  و، وحّر

ّٓ َو اشاطوع،  فداً ُج  ُل ليَ  ل د أّن افعبدَ قْ و، بَ ـؾامِت   ع.ك افراأو ضغَ  َو زاغ افبُص  إ

ؾ، جمؿَ  ؾ، أو إؾصوِح إػ إيضوح َشؽِ  حوجيٌ  بدْت  يون افطبع إنرَ ـوء َج ويف أث

يف  حؼ   اقن، أو حتؼقِؼ َـف فؾؿُ  ٓبدّ ؾ، أو كحق ذفؽ ممّو رَش َُ  تؼققدِ ؾ، أو َعَض  غِ قأو تب

ًْ  بعض َسوئَؾ  ََ َِ  ّفي ؿؾؿٍ ظذ زَ  ـقن، أو تـبقفٍ وس طُ ؾقف فؾـّ  جوف ـ كؼؾ ظـف يف ـ بعض 

 ًُ ًُ ظؾّ  وَو ،روؾوً ُح  افؽاوُ ادصقن، ظّؾؼ ّٓ  ؼ ، جورٍ  ؾنّن افطبعَ  :يسرًا يسعف افقؿً إ

 َعدوَي، وأصغويل َعؾقَي. ل، وؾرصاِ شورٍ  وافؼؾؿُ 

 ًُ ًْ  غؾِ ف يف ُص ف أو جؾ  ظـ هذا أيضًو ـؾ   وؿد ــ َـ افؽاوُ  صوؽؾ، حّاك ضبع

 افؽراَي، جبُؾ  افػاـي، ــزُ  ـّي، شد  افُس  يف إوائؾ، ؾلصورين إػ ذفؽ أشدُ  أجزاءٌ 

 ِص ؿد وَ د، َقٓكو ادقفقي حمإرَص  إشّد، إصد   د، إشدُ ـو إوَح ديؼُ آشاؼوَي، َص 

وإّيوه  اهللُ اـوثبّ – قؾی پِ كزيؾ  ،يتقرَ ث افس  ل احلـػل احلـقػل ادحد  ـّ ، افس  (2)أمحد

                                                          

= 

ء َـ افعؾام فدوـون َعف يف هذا اجلُ  فدًا بؾقغًو،يف رّدهو ُج  دًا، وجفدَ خالؾًو صدي "افعؾامء كدوة"

َي ، وافعاّل أمحد رضو خونْ  ، واإلَومقينايُ دَ افؼودر افبَ  َي ظبدَثؾ افعاّل  ،َـ اهلـدفوبذة اجل

َْ افر   اهلل خونْ  هدايي ، وـون يف افطريؼي َـ اإلَوم أمحد رضو إجوزةً  وكوَل  ػقري وؽرهؿ،ا

 یلیپ يـافدّ  ضقوء شقخع حتً إذاَ افطبَ وـون تُ  ،"يافاحػي احلـػقّ "ي ادجؾّ  ُس َمّش 

 
 ِ

 ب 

 

ھی ت

 ،ى

 (.وتعريبوً  َؾاؼطوً  96، 94، 91صـ "ةتذـرة خؾػوء أظذ حرض")       .ه1326وتقيّف يف شـي 

(1 َُ  دن اهلـد ادشفقرة، يؼول هلو يف هذه إّيوم ممبوئل.( إحدى 

فد يت، وُ قرَ ي حمؿد ضّقى احلـػل افس  عاّلَ أمحد ابـ افػوضؾ افِص ث وَ افعول افػؼقف ادحد  افشقخ  (2)

 م،1841 شـي إحدى وأربعغ بعد إفػ وثامكؿئي "تقرَ ُش "َـ َضوؾوت  "يردَ راكْ "صبي بؼَ 

= 
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 ف ظذ ظـِؼ قػَ قػل وَش ـو مجقعًو ظـ افـؽٌ وافابؽقً، وأَه َش ظَ ـ تثبقً، وحػِ بلحَس 

، يونْ ؿودْ  جدي كػريً، وإّذ إرّض دّجوُل وي وكَ دَ ي وكَ قَؼ يً، َـ كَ ظػرِ  ـؾ  

إن -وَع ذفؽ  ،ادبوين ، ؾجوءت ـام ترى ؿؾقؾيُ -يغ وافطغقونويل افزّ وؽرهؿ أُ  يُ ؾضوافرّ 

فقؽقن  :ه(1321) "جوة إبدبـوء كَ  دادساـَ  دادعاؿَ "فو عوين، شّؿقاُ ادَ  جؾقؾيُ  -صوء اهلل

م ظذ أـرَ  وافّسالمُ  وافّصالةُ  ،امءهلل يف إرض وافّس  ؾاًم، واحلؿدُ ؾاًم، وظذ افاوريخ ظِ ظَ 

 .!رَوء، وآفف وصحبف وإئّؿي وافعؾامء، آَغافؽُ 

 

             

                                                          

= 

ٍّ يف ِص اف شوهْ افيـ أـز بعفد َعغ افدّ   َوَت جقع ثـوء افرّ أوفؽـ  ،يفف َع وافدَ غر شـّثوين، وح

َّ  ؾرجعَ  ،ه يف افطريؼوافدُ  ي َـ ادجقد َع افؽاى آبادائقّ  إػ افقضـ، ؾؼرأ افؼرآنَ  فَع أ

خرى حق وافػـقن إُ افـّ إػ دهع وؿرأ ـاَى  رحَؾ  ، ثؿّ "يردَ راكْ "صبي حق بؼَ َ وافـ افص  

طػ َي فُ ن افعاّل إػ إَوم افعؾقم وافػـق رحَؾ  ، ثؿّ وأؿوم بدهع شـيً  ،"غ بخشحَس "بؿدرشي 

غ شاّ ثامن و وؾرغ ظـفو شـي ،فور يف افعؾقم ـؾ  افػـقن ظؾقف وتبحّ  مجقعَ  ؾلـؿَؾ  ،ڑگیلعیھاهلل 

وحوكقي إػ ي وصػوء إكقار افّر ، ثّؿ رحؾ يف ضؾى ادعرؾي اإلهلقّ م1868 إفػ وثامكؿئي بعد

قخ اجلؾقؾ افعورَ افّش  ع ظذ يدوبويَ  "أكوؤ"َـ َضوؾوت  ،جنگ رمادٓاابدجمؿع افزـوت بؾدة 

 ظؾقم إػ كؼ وأصوره ،يي افؼودريّ افطريؼيف  ، ؾلجوزه افشقُخ محـ افرّ  اهد َقٓكو ؾضؾزاف

ِيـ احلـقػ ببؾدة يػ وخدَي افد  احلديٌ افّؼ 
 
ب 

ِیلیپ 

 

 َدرشيَ "ي عاّلَاف ُث س ادحد  ؾلّش  ،ھی ت

ٌَ م1869 إفػ وثامكؿئي غ بعدؾقفو شـي تسع وشاّ  "احلديٌ  ، ؾوشاػود َـ هذه اددرشي آٓ

 8ار أخرة يت إػ افدّ قرَ افس   ُث ادحد   ورحَؾ  .ـثر ؾٌؼ و َخ هب واكاػعَ  ،َـ افػضالء وافعؾامء

ِ"بـؾـ ودُ  م،1916 وؾؼ ،ه1334ة ودى أخرمُج 
 
ب 

ِیلیپ 

 

قاهد جوَع افّش "َـ تصوكقػف:  ."ھی ت

ََ "وحوصقي ظذ  "سوئلشــ افـ "وحوصقي ظذ  "بنخراج افقهوبغ ظـ ادسوجد عوين ذح 

 ." ذح َـقي ادصع  تعؾقؼ ادجع  "و "ادشؽوة"وحوصقي ظذ  "غاجلالفَ "وحوصقي ظذ  "أثور

 .تعريبًو( 261، 257صـ "تذـرة ظؾامء أهؾ افسـّي"و .َؾاؼطوً  87صـ "يافققاؿقً ادفريّ ")
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 أؾسام: ثالثة طذ احلؽؿ

 طذ تؽرار   ػ  مـ ؼر تقؾ   ,اهف إي  أو كػق   اـعؼؾ أمرا   وهق إثبات   :عقليٌّ (1)

 .واضع   وضع   الو

بقاسطة  ,أو طدما   وجقدا   ,أمر  و بع أمر   بط  اـر   وهق إثبات   :وعادييٌّ (2)

 بع باألؿؾ,ؿاـش   ,رمها يف اآلخ  تلثر أحد   وطدم   (1)ػ  ة اـتخؾ  اـتؽرار مع صح  

 ر.اآلخ   طـد (3) مهاألحد   هق اخلاـؼ   احلؼقؼل   (2)فامؽاطؾ   ؽنن   :ارباــ   اإلحراق  و

ػع باـطؾب بلؽعال ادؽؾ   ؼ  اهلل تعاغ ادتعؾ   خطاب   :هق ؿام ؾقؾو :ورشعييٌّ (3)

 باـتخقر بع اـػعؾ :أي-أو باإلباحة  ,(4)أو اـؽػ   ,يف اـػعؾ جزم   أو ؼر   زما  ج  

                                                          

 ]اإلمام أمحد رضا[.                       .ؼال  ط (1)

 .[محد رضامام أاإل]                       جاطؾفام. :أي (2)

ف طؾقف ب  ئل ترت  ر ذـؽ ور  ؽنذا تؽر   ,ر ؿاألؿؾوجقد اآلخ   بع طـدمها ؿاـش  خيؾؼ أحد   اهلل  إن   :أي (3)

مع  , األسباببذـؽ طادة  يف طال   هذا مربقط   بلن   ,اـعؼؾ تدؽع طادة حمض االتػاق حؽؿ   ,مرارا  

ها وحد   ة  اإلهلق   ف هل اإلرادة   ؿؾ  ر يف اـعال  ام ادمث  وإك  - ر أصال  يف اآلخ   مها تلثر  ف ـقس ألحد  أك  

ـ   ,ري ـإلمام األشع   خالؽا   ,طـدكا "اـػاء"ـدخقل  ح  مصح   ب  هذا اـرتت   ,كعؿ -ؼر ال غ ؽبا

 .[محد رضامام أاإل]   .تـا مع أئؿ   قاب  , واـص  ب  اـرتت   كك كػيف كػل اـتلثر حت  

 ا  أيضبنؾدار اهلل تعاغ, وهق  ف اـذي يؼدر طؾقف اـبػ  ؽنك   :ػ  ؼد أجاد يف اـتعبر باـؽ  ـ !رمحف اهلل (4)

, يؼدر طؾقف اإلكسان   وال ,ف طدم  ؽنك   :بخالف حمض اـرتك ,ػسمـ أؽعال اــ  ؽعؾ   حؼقؼة  

ـ   "األشباه واــظائر"اكظر: ] ؼقنطؾقف ادحؼ   ؿام كص   ؟!ػ بفيؽؾ  ؽؽقػ  : اـؼقاطد 1 اـػ

, 1يف اـؽتاب, اـباب  1اـرؿـ  "اـتؾقيح"و .24: األمقر بؿؼاصدها صـ2 اـؼاطدةقة, اـؽؾ  

= 
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يؾزم مـ طدمف  ما :أي ,ارع سببا  اـش   كصب   :أي-هلام  (2)أو باـقضع ,-(1)كاـرتو

 ,يؾزم مـ طدمف اـعدم   ما :أي- أو رشصا   ,-ـذاتف ه اـقجقد  مـ وجقد  و ,اـعدم  

  أو ماكعا   ,-ـذاتف طدم   الو ه وجقد  يؾزم مـ وجقد   الو
 
مـ األحؽام اخلؿسة  ـفء

 ـذاتف. طدم   الو ف وجقد  يؾزم مـ طدم   الو ,ه اـعدم  يؾزم مـ وجقد   ما :أي-ادذؿقرة 

 ,ؽؼد يؽقن طاضدا   "عيالّشٌّ"ا وأم   ,يــف يف أصقل اـد   دخؾ   ال "العادي"و

مثؾ  ؿع واـبق واـؽالم, المثؾ اـس   ,طؾقف (3)ة  ػ اــبق  يتقؾ   ؽقام ال ؾد يؽقن مستؼال  و

 .(4)طذ رأي   ة  , واـقحداكق  ػاؾا  ات   احلقاة  و اـعؾؿ  و مثؾ اـؼدرة   ,اـػعؾ حات  مصح  و اـقجقد

                                                          

= 

يف  2ادؼاـة  "اـتؼرير"مع رشحف  "اـتحرير"و .1/209ؾ يف أكقاع طالؾات ادجاز, ؽص

مـ  ,[2/125...إـخ,  خالف احلاؿؿ ال 2يف األحؽام, اـػصؾ  1أحقال ادقضقع, اـباب 

ؽقام  بع اإلكسان  ؿقػ يت   !يف اـرتك, ـقت شعري باع  طقن االت  قث يد  ة حاـقهابق   ر جفؾ  هـا أضف  

 ,طـف ؿػ    بل  اــ ؽقف أن   ت  ؽام ثب   ,ػ  يف اـؽ   باع  االت   ,كعؿ ؟!ـف مؼدورا   ـقس باختقاره وال

ف ؾؿ أك  ط   ,ف ـ ذـؽ مـ خصقصقات  يؽ ول, اداكع أصال   وطدم   ,قـا  مع وجقد ادؼتيض ـف ط  

ؼف ؿام حؼ   ,بف يشء   يثبت ؽال ,يػعؾ ل  اــبل   د أن  ا جمر  , أم  ؽلدكاه اـؽراهة   ,رشطا   مفجقر  

 "ثامشاؾة اـؽالم يف حقايش إذاؾة األر  "يف أي: ] "ثامإذاؾة األ"ـاه يف حقايش ؼقن وبق  ادحؼ  

 .[محد رضامام أاإل]                                     .[85, 84اـػائدة اجلؾقؾة صـ

 ]اإلمام أمحد رضا[.                     .ػ  باـؼصد, وهق اـؽ   :أي (1)

 ,ا خارجة  وإم   ,واردة  ا ة, واـعالمة, إم  ؿـ, واـعؾ  ؿاـر   وحتؼقؼات, وؾد بؼل أسامء   هـا أبحاث  اه (2)

 ل إـقف بطرف  قم  ؾ ؽقف وي  ربام يتساه   هذا, وادستطرد   كحـ هـا بصدد   م والاـعال   ػ  وـقس ادصـ 

 .[محد رضامام أاإل]                       .خػل  

 .[محد رضامام أاإل]                   .ػ ـدار  إذ ـق تقؾ   :ا طذ ثبقتفػ ثبقت  يتقؾ   ال :أي (3)

ؿع ؿام ــا باـس   اـتقحقد   ثبت  ك   ا, ؽؾـا أنػ طذ ثبقت  يتقؾ   ة الاــبق   ثبقت   ؽنن   :فعػ  يشر إغ ض   (4)

طؿران, حتت  آل "اـؽبرتػسر اـ"أي: يف ] ازياـر   طؾقف اإلمام   كص   ,ف باـعؼؾإثبات  

 .188صـ "ةعؼقدة اـطحاوي  اـرشح "اكظر: ] ؼعه مـ ادحؼ  وؼر   [3/168, 18 اآلية:

= 
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 طذ ثالثة أؾسام: -يـأصقل اـد   كمبـ   (1)وهق- "احلكمٌّالعقل"و

 .وممتـع   (3) ,وجائز   (2) ,واجب   (1)

رم, أو ز ـؾج  ؿاـتحق   ف رضورة  ر يف اـعؼؾ طدم  يتصق   باـقاجب ما ال وادراد  

 ف رضورة  ه وطدم  وجقد   يؿؽـ طؼال   , وباجلائز ما-سبحاكف-دم ـف ؿقجقب اـؼ   كظرا  

باالمتـاع ما و ـات,س  ػق وتضعقػ احل  ؿاـع   سؿ, أو كظرا  ؽقن ـؾج  ؿاحلرؿة أو اـس  

 ؽقن, أو كظرا  واـس  سؿ طـ احلرؿة ي اجل  ؿتعر   ,ه رضورة  ر يف اـعؼؾ وجقد  يتصق   ال

 .]تعاغ[ ؿقجقد رشيؽ اـباري

 طاؾؾ   :ػ, أيمؽؾ    ؿؾ  طذ طع   ؼظ ؽرض  باألؾسام اـثالثة ـؾحؽؿ اـع   ؽاـعؾؿ  

ـ   ريدي مـ ؼر ؽرق  ادات   طـد ـق ؼر باـغ  و طاؾؾ   األؿثر, وطذ ؿؾ   طـد باـغ    ,بع اجل

 :أي ,اهلل  سبة إغباإلمجاع باــ   وادؿؾقك   ,ر  واحل   ,ـثكاخل  و ,كثكاأل  و ,رؿ  اـذ  و ,واإلكس

بام جيب يف  اـعؾؿ   :ؾ, أيس  إغ اـر  سبة جيقز ويستحقؾ, وباــ  و ف تعاغجيب يف حؼ   ما طؾؿ  

ؼ يتعؾ   ماو رباـققم اآلخ  و ,ةجيب هلؿ مـ أحؽام اــبق   ماو وجيقز ويستحقؾ, فؿحؼ  

ٌّ."اـتقحقد"و "اـعؼائد"و "طؾؿ اـؽالم"ـك باـباحث طـ مجؾة ذـؽ يسؿ   واـعؾؿ  , بذـؽ

ٌّتعريفٌّعلمٌّالكالم

 .ةـة اـقؼقـق  ة طـ األد  يـق  باـعؼائد اـد   ف اـعؾؿ  بلك   :فوهوعرٌّّ

                                                          

= 

مات,  1ادقؾػ  "ادقاؾػ"و , 6ؼصد ظر إذ بف حيصؾ ادطؾقب, اديف اــ  5ادرصد يف ادؼد 

ل اجلزء يف اـتـزهيات,  2ات, اـػصؾ يف اإلهلق   5ادؼصد  "ؼاصداد رشح"و .257صـ األو 

ل ادبحث  .[محد رضامام أاإل]                  .[38, صـ4اجلزء  يف اـتقحقد, األو 

 .[محد رضامام أاإل]                     ام تثبت باـعؼؾ.إك   ؿع  اـس   إذ صحة   (1)



 56 مقدمة المؤلف

ٌّموضوعٌّعلمٌّالكالم

 أو مبدأ   ة  يـق  د   تصر معف طؼقدة   ؾ طؾقفا ماؿ  اـتل حي   ادعؾقمات   وموضوعه:

ف إطادت  "أو  "حادث   اجلسؿ  "أو  "واحد  "أو  "ؾديؿ   ئ  اـبار" :إذا ؾقؾ مثال   ,ـذـؽ

 اجلسؿ  " :ؾقؾ , وإذاة  يـق  د   ؾ طذ ادعؾقم ما صار معف طؼقدة  ؽؼد مح   "ف حؼ  ـائ  ؽ   بعد

 ب  ترؿ   ؽنن   :ةيـق  د   ـعؼقدة   أ  ؾ طؾقف ما صار معف مبدؽؼد مح   "مـ اجلقاهر اـػردة ب  مرؿ  

 د ـف.ه إغ ادقج  طذ اؽتؼار   اجلسؿ دـقؾ  

ٌّمسائلٌّعلمٌّالكالم

ا مـ إن  " :يؼال ـبعضفا , وماة  االطتؼادي   طقة  اـػ   ة  اـؼضايا اــظري   ومسائله:

 يـاـد   أهؾ يـ خقاص  ف إغ اـد  يف معرؽة إضاؽت   ف اشرتك  أك   :ؽؿعـاه "يـات اـد  رضوري  

ورة بطريؼ اـض   ؿفا إصالق  اغ طذ إدرامع طدم ؾبقل اـتشؽقؽ, ؽس   ,فؿطقام  و

 .(2)ؼايناـؾ (1)ات, ؿذا ؾالوري  ف باـض  الـتحاؾ   ة, الادشاب  

ثبقت  بعد إال  ثبت ت إذ ال :بحسب األصؾ ة  فا كظري  ؿؾ   (3)ةطق  اـػ   واألحؽام  

                                                          

 .22-20ؾـ "طؿدة ادريد يف رشح جقهرة اـتقحقد"أي: يف  (1)

 اـعارف ,ؼاينوس اـؾ  اـؼد   بـ إبراهقؿ بـ احلسـ بـ طظ بـ طظ بـ طظ بـ طبد إبراهقؿهق  (2)

اـبدور اـؾقامع مـ " :. ـف مـ اـتصاكقػه1041 سـة تقيف   ,اد ادقي اداـؽلمدإلا باهلل أبق

د جقامع ساكقلب بفؾقلاـية طذ ر  اـتحػة اـد  "و ,بؽل يف األصقلـؾس   "خدور مجع اجلقامع

 "تػسر اـؼرآن"و ,ػلس  ـؾـ  "تعؾقؼ اـػرائد طذ رشح اـعؼائد"و "سقلأحاديث اـر  

مـظقمة  "جقهرة اـتقحقد"و ,ـف "تؾخقص اـتجريد ـعؿدة ادريد يف رشح جقهرة اـتقحقد"و

 (.5/28 "هدية اـعارؽع")      .ذـؽ وؼر ,يف طؾؿ اـؽالم

 طق  باـػ   كطـٌّ:أقول (3)
 ـؾعال   إن   :ه ؿؼقــاك باـعؼؾ وحد  يدر   ما مـفااـعؼائد  مسائؾ  و .ؿعقة  اـس   ة 

ك يدر   ما ومـفا .ؿع ـدار  إذ ـق أثبت أمثال هذا باـس   :حؼ   سقل  واـر   ,وـف ؿالما   ,صاكعا  

= 
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ٌّ.(1)يس, ؿذا ؾال اــابؾ  هق كظري  و بعد اـعؾؿ بادعجزة, إال  تثبت  هل الو ,ةاــبق  

ٌّغايةٌّعلمٌّالكالم

 ة.طق  حؽام اـػ  باأل اإليامن, واـتصديؼ   إحؽام   ه:وغايت ٌّ

 

 

 

ٌّ

     

                                                          

= 

ؿتقحقد  ك بؽؾ  يدر   ما ومـفا .ؼاب يف ادعادواـع   ,واـثقاب ,حػ األجساده ؿؿع وحد  باـس  

 .[محد رضامام أاإل]                      ؽاؽفؿ. ,اهلل تعاغ

مشؼل يس اـد  ؾ  ابسامطقؾ بـ أمحد بـ إبراهقؿ اــ اـغـل بـ إ اـغـل بـ إسامطقؾ بـ طبد طبدهق ( 1)

ـ  ػل اـص  اـعارف باهلل احلـ وتقيف  با سـة  1050مشؼ سـة ـد بد  ؼشبـدي اـؼادري, و  قيف اـ

اجد يف اؿع اـس  حتػة اـر  ", و "ة ادصطػكػا طـ حؾقاخل   إزاـة  "مـ تصاكقػف: ه. 1143

ه اـص  "و "تعطر األكام يف تعبر ادـام"و "ـاء ادساجدجقاز االطتؽاف يف ؽ   قر رشح طؼد تػق 

ؽ  اـد    "قؽقة األخقارمجع األرسار ومـع األرشار طـ اـطعـ ـص  "و "ررر ؽقام يػتك بف طذ ؾقل ز 

طذ  ديد يف جقاز خؾػ اـقطقد واـرد  اـؼقل اـس  "و "ةدية رشح اـطريؼة ادحؿدي  احلديؼة اــ "و

يف  "امدناية ادراد رشح هدية ابـ اـع  "و "قر طـ أصحاب اـؼبقرؿشػ اــ "و "جؾ اـعـقداـر  

 (.مؾتؼطا   479-5/476 "هدية اـعارؽع")                                                اـػروع, وؼر ذـؽ.



 

 



 

 

 الباب األّول يف اإلهلّيات

أي: يف املسائل التي جيب عىل 

 املكلَّفني اعتقاُدها
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 اتل دم اإلهلوّ اـباب إوّ 

 ه٤مٗملم اقمت٘م٤مدُ ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل جي٥م قمغم اعمٙمٚم   :أي

 

 .ف شمٕم٤مممجيقز ذم طم٘م  و ،يٛمتٜمع قمٚمٞمفو ،٤م جي٥م ًمفمّ  احلّؼ  سم٤مإلًمفِ  ٘م٦مٌ وهل ُمتٕمٚمّ 

 ،هوضمقدِ  ُمٕمروم٦مُ  :اهلل، أي سم٢مجي٤مب اهلل قمٚمٞمٜم٤م قمروم٤منُ  واضم٥ٍم  ُل أوّ  :ىم٤مًمقا

 .وذقم٤مً  ف قم٘ملً ُٓمتٜم٤مقمِ  :فف وصٗم٤مشمِ ٜمف ذاشمِ يمُ  ًمف ُمـ اًمٙمامل، ٓ وُم٤م ،فتِ أًمقهٞمّ و

 أؾسام اهلل طذ أربعةِ  معرؽةُ 

 أىم٤ًمم: قمغم أرسمٕم٦مِ  اعمٕمروم٦مُ  :ىمٞمؾ

ًِ  وهل ُمٕمروم٦مُ  ة:احلقوقوّ  (1)  ف.اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٗم

      ٜم٤مٟمٞم٤م ًمٖمػم ٟمٌٞمّ ٦م ذم اًمدّ ؤيل اًمرّ رة قمٜمد ُم٤مٟمٕمِ سم٤مٔظِم  ٦مٌ وهل خمتّّم  ة:واـعواىوّ  (2)

 ٦م.٦م ذم اجلٜمّ ، وحتّمؾ ٕهؾ اجلٜمّ -ؿًمف وؾمٚمّ  اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف و صغّم -

 .ػ سمٛمثٚمٝم٤م إمج٤مقم٤مً ٟمٙمٚم   وٓ ،٦مإهلٞمّ  وهل ُمٜمح٦مٌ  ة:واـكشفوّ  (3)

 ،جي٥م ًمف وُم٤م ،ه شمٕم٤مممٓمٕمل وضمقدُ ًمٞمؾ اًم٘مَ سم٤مًمدّ  يٕمٚمؿَ  وهل أن ة:اهاىوّ واـُز  (4)

 يًتحٞمؾ قمٚمٞمف. وُم٤م

ومٞمٝم٤م،  رِ ٔمواًمٜمّ  ،قمٚمٞمٝم٤م ٨م  سم٤محلَ  مٚمقءٌ  واًم٘مر نُ  ،ذم هذا اًمٕمٚمؿ وهل اعمرادةُ 

َ  قمٚمٞمٝم٤م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وآؾمتدٓلِ  ٌَلم  ِٝمْؿ طَمت ك َيَت
ًِ وَم٤مِق َوذِم َأٟمُٗم ْٔ ﴿ؾَمٜمُِرهيِْؿ  َي٤مشمِٜم٤َم ذِم ا

ُف احْلَؼ    ٔمرُ هق اًمٜمّ  :أي٤مِت  إراءةُ و ،اعمٕمروم٦مُ  :واًمتٌٞملمُ  ،[53 :ٚم٧م]ومّّم  ﴾هَلُْؿ َأٟم 

ُٙمْؿ أَ  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ،وآؾمتدُٓل  ًِ ونَ ﴿َوذِم َأٟمُٗم ٌٍِْمُ وذم  ،[21 :]اًمذاري٤مت ﴾وَمَل شُم
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ونَ ﴿ :ىمقًمف ٌٍِْمُ  قمٚمٞمف. ٨م  وطَم  ،وآؾمتدٓلِ  ٔمرِ قمغم قمدم اًمٜمّ  شمقسمٞمٌخ  ﴾َأوَمَل شُم

ام إًمٞمف، وإٟمّ  ُؾ اعمقِص  ٔمرُ ويمذا اًمٜمّ  ،ومٞمف سملم اعمًٚمٛملم ظملَف  ٤م ٓمّ  اعمٕمروم٦م واضم٦ٌمً  ويمقنُ 

 ،(2)"ع سم٤مىمل إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤مهل ًمتٗمر  ": (1)ضم٤ٌمت، وم٘م٤مل إؿمٕمري  ااًمق َل ذم يمقهن٤م أوّ  اخللُف 

هق " :(6)لماحلرُمَ  إُم٤ممو (5)سمٙمر اًم٘م٤ميض أسمق (4)وىم٤مل ،(3)"ومٞمٝم٤م ٔمُر هق اًمٜمّ "ؾمٗمرائٜمل:ىم٤مل اإلو

 .ذًمؽ ُمـ إىمقال إمم همػم... (7)"إًمٞمف اًم٘مّمدُ 

 ،لسم٤مًم٘مّمد إوّ  اعم٘مّمقدةِ  اًمقاضم٤ٌمِت  ُل أوّ  ريدَ ف إن أُ أٟمّ  :إمم اًمتح٘مٞمؼ وإىمرُب 

                                                          

 ،اعمقًمد ٍمُي اًمٌَ  ،ًـ إؿمٕمرياحلَ  سمنم إؾمح٤مق سمـ ؾم٤ممل اإلُم٤مم أسمق قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب هق( 1)

٤مس ذم اًمٜمّ اظمتلُف " :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه324 ؾمٜم٦م وشمقذّم  262ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،اراعمٜمِم٠م واًمدّ  اًمٌٖمدادُي 

آؾمتِمٝم٤مد عم٤م "و "دلدب اجلَ ذح أ"و "دلأدب اجلَ "و "واًمٕم٤مم إؾمامء وإطمٙم٤مم واخل٤مّص 

 .، وهمػم ذًمؽ"يٚمزم اعمٕمتزًم٦م قمغم حمجتٝمؿ وآؾمتِمٝم٤مد

 (.4/263 "إقملم"ُمٚمت٘مٓم٤ًم. و 544-5/542 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 مل ٟمٕمثر قمٚمٞمف.( 2)

 .1/216 "هداي٦م اعمريد جلقهرة اًمتقطمٞمد"اٟمٔمر: ( 3)

 .اٟمٔمر: اعمرضمع ٟمٗمًف( 4)

ؿ اعمتٙمٚمّ  ،ينسمٙمر اًم٤ٌمىمّل  سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٍمي اًم٘م٤ميض أسمق٥م سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞمّ  هق( 5)

 "آٟمتّم٤مر"و "إقمج٤مز اًم٘مر ن" :. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمفه423 اه٤م ؾمٜم٦م ؾمٙمـ سمٖمداد وشمقذّم  ،ريٕؿمٕمَ ا

هن٤مي٦م اإلجي٤مز ذم رواي٦م "و "٦مُمٜم٤مىم٥م إئٛمّ "و "حؾٚمؾ واًمٜمّاعمِ "و "٦ميمِمػ إهار اًم٤ٌمـمٜمٞمّ "و

 (.6/48 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")         .ذم اًمٙملم "هداي٦م اعمًؽمؿمديـ"و "اإلقمج٤مز

٤مومٕمل يٜمل اًمِّم قَ اعمٕم٤مزم اجلُ  يـ أسمقاًمدّ  اهلل وٞم٤مء اهلل سمـ يقؾمػ سمـ قمٌد ؽ سمـ قمٌداعمٚمِ  قمٌد هق( 6)

ورضمع  ،٦م واعمديٜم٦مر ذم ُمٙمّ ر وضم٤موَ ؾم٤مومَ  ىمدم سمٖمداد صمؿّ  ،419ًمد ؾمٜم٦م وُ  "لماحلرُمَ  إُم٤مم"ـٝمػم سماًمِّم 

ذم قمٚمؿ  "اإلرؿم٤مد" :. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمفه478 اه٤م ؾمٜم٦م ذّم شمق س اًمٕمٚمؿ ويٕمظ إمم أنقر يدر  ومإمم ٟمٞم٤ًم

شمٗمًػم "و ،ذم إصقل "اًمتحٗم٦م"و ،ذم إصقل "اًمؼمه٤من"و ،ذم اخللف "أؾم٤مًمٞم٥م"و ،اًمٙملم

 (.6/524 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                  .ذًمؽ وهمػم "٦ماًمٕم٘مٞمدة اًمٜم٤مفمٛمٞمّ "و "اًم٘مر ن

 .12، 9سم٤مب ذم أطمٙم٤مم اًمٜمٔمر صـ "يمت٤مب اإلرؿم٤مد"أي: ذم ( 7)
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 احل٤مصَؾ  جيٕمؾ اًمٕمٚمؿَ  ـ ٓقمٜمد ُمَ  ٔمرُ ػ، واًمٜمّ ًمٚمٛمٙمٚم   ـ جيٕمٚمٝم٤م ُم٘مدورةً قمٜمد ُمَ  ومٝمق اعمٕمروم٦مُ 

 .ومٝمق اًم٘مّمدُ  ،يمٞمػ يم٤مٟم٧م ضم٤ٌمِت ااًمق ُل أوّ  ريدَ احلّمقل، وإن أُ  سمؾ واضم٥َم  ،ًمف ُم٘مدوراً 

 جيب هلل تعاغ تفصول ما

 ومٜم٘مقل: "ُم٤م جي٥م ًمف شمٕم٤ممم"وٟمنمع أن ذم شمٗمّمٞمؾ هذا، 

 تعاغ واجٌب  اهلل جودوُ 

 ،سمذاشمف -وذقم٤مً  قم٘ملً  ؿٌ ُمتحت   ٓزمٌ  :أي- "ه شمٕم٤ممم واضم٥ٌم ضمقدَ وُ  أنّ " :نه( م1)

ه وضمقدُ  اعمٛمتٜمعَ  ، يمام أنّ داً أسمَ و ًٓ أزَ  ي٘مٌؾ اًمٕمدمَ  ، ومل٦مٍ سمٕمٚمّ  ف ٓضمد سمٛم٘مت٣م ذاشمِ ف وُ إٟمّ  :أي

 هق اعمًتحٞمؾ.و ،أصلً  ي٘مٌؾ اًمقضمقدَ  ف ٓسمذاشمِ 

اَمَواِت ﴿َأذِم اهللِ  ومٚم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اًمقضمقد ًمف ذقم٤مً  ٤م وضمقُب أُمّ   ً  ؿَمؽ  وَم٤مـمِِر اًم

 يمّؾ  وإمج٤معِ  (2)وإطم٤مدي٨ِم  (1)ذًمؽ ُمـ أي٤مِت  [ وهمػمِ 12 :أي٦م ]إسمراهٞمؿ... ﴾َوإَْرضِ 

                                                          

 َأْم ُهُؿ اخْل٤َمًمُِ٘مقنَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  (1)
ٍ
ء ـْ هَمػْمِ َرْ ُ٘مقا ُِم

َْرَض سَمؾ  ﴿َأْم ظُمٚمِ ْٕ اَمَواِت َوا  ً * َأْم ظَمَٚمُ٘مقا اًم

َؽ َأْم ُهُؿ اًمْ  ُيقىِمٜمُقنَ  ٓ   ـُ َرسم 
ُل [. 37-35 :اًمٓمقر] ُٛمَّمْٞمٓمُِروَن﴾ـ* َأْم قِمٜمَدُهْؿ ظَمَزائِ َو  ْٕ ﴿ُهَق ا

ظِمُر وَ  ْٔ  قَمٚمِٞمٌؿ﴾َوا
ٍ
ء ـُ َوُهَق سمُِٙمؾ  َرْ ٤ٌَمـِم ٤مِهُر َواًْم ِذي َأقْمَٓمك يُمؾ  ىَم٤مَل ﴿[. 3 ]احلديد: اًمٔم  ٜم٤َم اًم  َرسم 

 ظَمْٚمَ٘مُف صُمؿ  َهَدى﴾
ٍ
ء  .[52 ]ـمف: َرْ

﴾سم٤مب يمت٤مب اًمتقطمٞمد،  "اًمّّمحٞمح"ذم  أظمرج اًمٌخ٤مرييمام  (2)
ِ
[ 7 ]هقد: ﴿َويَم٤مَن قَمْرؿُمُف قَمغَم اعم٤َمء

قمـ قمٛمران سمـ طمّملم،  ،1276، صـ7418 ر: [129 ]اًمتقسم٦م: ْرِش اًمَٕمٔمِٞمِؿ﴾﴿َوُهَق َرب  اًمٕمَ 

ٜم٤م شمَ ىم٤مًمقا: سمنّم  ش!متٞمؿ سمٜمل نمى ي٤ماىمٌٚمقا اًمٌُ »متٞمؿ وم٘م٤مل:  ُمـ سمٜمل إذ ضم٤مءه ىمقمٌ  ٌل اًمٜمّ   قمٜمدىم٤مل: إيّن 

 شمتٞمؿ ي٘مٌٚمٝم٤م سمٜمق إذ مل !اًمٞمٛمـ أهَؾ  نمى ي٤ماىمٌٚمقا اًمٌُ »ٛمـ وم٘م٤مل: ُمـ أهؾ اًمٞمَ  وم٠مقمٓمٜم٤م، ومدظمؾ ٟم٤مٌس 

يٙمـ  ومل يم٤من اهللُ»يم٤من، ىم٤مل:  ل هذا إُمر ُم٤ميـ، وًمٜم٠ًمًمؽ قمـ أوّ ف ذم اًمد  ىم٤مًمقا: ىمٌٚمٜم٤م، ضمئٜم٤مك ًمٜمتٗم٘مّ 

ًّ  ظمٚمَؼ  ف قمغم اعم٤مء، صمؿّ ف، ويم٤من قمرؿُم ىمٌٚمَ  رءٌ   .شرء يمر يمؾ  ذم اًمذ   ، ويمت٥َم وإرَض  واِت اماًم

ٜمـ"ذم  أظمرج أسمق داودو  ً ، 5251 م، ر:اًمٜمق ي٘م٤مل قمٜمد أّول يمت٤مب إدب، سم٤مب ُم٤م "اًم

 ٝمؿ رّب اًمٚمّ »ف يم٤من ي٘مقل إذا أوى إمم ومراؿمف: أٟمّ  ٌل هريرة، قمـ اًمٜمّ قمـ أيب، 712صـ

 ًّ   يمؾ   ورّب  !إرضِ  ورب   واِت اماًم
ٍ
قراة واإلٟمجٞمؾ ل اًمتّ زِ ٜمُْمُ  !قىواًمٜم   ٥م  وم٤مًمؼ احلَ  !رء

 !رء ٚمَؽ ومٚمٞمس ىمٌ ُل أٟم٧م إوّ  !فسمٜم٤مصٞمتِ  أٟم٧م  ظمذٌ  !ّذ  ذي يمؾ   أقمقذ سمؽ ُمـ ذ   !واًم٘مر ن

= 
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ّٓ  ،اًمٕم٘ملء  .(1)٦مهريّ ف يمٌٕمض اًمدَ رشمِ ٙم٤مسمَ سمٛمُ  قمؼمةَ  ـ ُٓمَ  إ

 ٦ًٌم إممسم٤مًمٜم   ر، يم٤معمجقسِ  ظَم  قم٤م ُمع اهلل إهل٤مً طمٞم٨م دَ  سم٤مإلذاكِ  ـ يمٗمرَ ُمَ  ام يمٗمرَ وإٟمّ 

  ٦مِ ئ٤مسموه٤م، واًمّّم ؿ قمٌدُ وم٢مهّن  :ر، واًمقصمٜمٞملم سم٤مٕصٜم٤مم ظَم  قه٤م إهل٤مً وه٤م ومدقمَ ٤مر، طمٞم٨م قمٌدُ اًمٜمّ 

 يم٢مؾمٜم٤مد اًمنم   ،سمٕمض احلقادث إمم همػمه شمٕم٤ممم ٟم٦ًٌمِ أو  ،وه٤مسم٥ًٌم اًمٙمقايم٥م طمٞم٨م قمٌدُ 

ٌَ  ،ه يمٗمراً إٟمٙم٤مرَ  ُم٤م ضمٕمؾ اهللُ إٟمٙم٤مرِ ، أو (2)ـْ ُمَ رَ هْ إمم أَ   َؼ ٚمْ ظَم  سم٠منّ  ،اًمٙمّؾ  ٕم٨م ُمع اقمؽماِف يم٤مًم

 ًّ ذم ومَِٓمرهؿ، وهلذا  هلل شمٕم٤ممم، وهذا يم٤من صم٤مسمت٤مً  ٦مَ إصٚمٞمّ  ٦مَ ًمقهٞمّ وإُ  وإرضِ  واِت اماًم

ّٓ  أن ٓ إًمفَ " ٚمؼ إمم اًمتقطمٞمد ؿمٝم٤مدةَ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ذم دقمقة اخلَ  يم٤من اعمًٛمقعُ  ، دون "اهلل إ

 ٤منِ ر اإلٟمًٓمَ رهؿ، ومٗمل ومِ ٓمَ ذم ومِ  ذًمؽ يم٤من صم٤مسمت٤مً  ٕنّ  :"ًمٚمخٚمؼ إهل٤مً  أنّ "يِمٝمدوا  أن

                                                          

= 

ـُ  !رء ومٚمٞمس ومقىمَؽ  وأٟم٧م اًمٔم٤مهرُ  !رء ومٚمٞمس سمٕمدكَ  ُر وأٟم٧م أظِم   ومٚمٞمس دوٟمَؽ  وأٟم٧م اًم٤ٌمـم

 .ش!٘مرل ُمـ اًمٗمَ ٜمِ يـ، وأهمٜمِ ل اًمد  قمٜم  اىمضِ » :ذم طمديثف زاد وه٥ٌم  ش!رء

ٜمدهؿ قم هرُ هر سم٤مًمت٠مصمػم، واًمدّ اًمدّ  واؾمت٘مللِ  ،هراحلقادث إمم اًمد   ؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٢مؾمٜم٤مدِ هُ  ةُ اـداهريّ  (1)

 ،ي٘مقًمقن سمف واًمٕمرُب  ،احلريم٤مت ه يدار سمٛم٘مت٣م شم٠مصمػم هذاًمٕم٤مملَ  ؽ، وأنّ ٚمَ اًمٗمَ  هق طمريم٤مُت 

ف سم٠مٟمّ  :ٝمؿومف سمٕمُْم وقمرّ ، ٟمٞم٤مزُم٤من اًمدّ  ةُ لم: ومٝمق ُمدّ هر قمٜمد اإلؾملُمٞمّ اًمد   ٤م شمٕمريُػ أُمّ ، ؾمقاه ص٤مٟمعَ  وٓ

 حت٘مٞمَؼ  ـ ُٓمَ  سمٕمُض  قمؿَ ًمقد: وزي٘مقل أ، أو ومٕمٚمف عم٤م ىمٌؾ اعمقت ،ٟمٞم٤ماهلل ذم اًمدّ  ُمٗمٕمقِٓت  أُمد  

قمغم اعمٚمحديـ اًمذيـ  "الاًمدّ "سمٗمتح  ف اًمٕمرُب وأـمٚم٘مَ  ،ُمـ أؾمامء اهلل، وهق همٚمطٌ  هرَ اًمدّ  أنّ  :هلؿ

، "الاًمدّ "سمْمؿ  ُدهري   :ؿ ي٘مقًمقنوم٢مهّن  :راعمٕمٛم   ضمَؾ ٤م إذا أرادوا ُمٜمف اًمرّ ه، أُمّ وشم٠مصمػمَ  رون اهللَ ٜمٙمِ يُ 

ة، اًمدهر، ٗمس، اعم٤مدّ ، اًمٜمّاًمرّب  ومٝمل مخ٦ًم: ،٤مسمئ٦ماًمّّم ٤ٌمدئ إمم سمٕمض ُمَ  ٦م شمرضمع أيْم٤مً اًمدهريّ  وقم٘مٞمدةُ 

ُمٜمٝمؿ  اًمٕمرب أصٜم٤مف: صٜمٌػ  ٚم٦مُ ٚم٦م وم٘م٤مل: ُمٕمٓمّ ُمـ اعمٕمٓم   ٦مَ ت٤مين اًمدهريّ ؾْم ٝمَر وضمٕمؾ اًمِم  . اًمٗمْم٤مء

يٜمل ") .هر اعمٗمٜملوىم٤مًمقا سم٤مًمٓمٌع اعمحٞمل واًمدّ  ،واإلقم٤مدةَ  واًمٌٕم٨َم  اخل٤مًمَؼ  أٟمٙمرَ  شم٤مريخ اًمٗمٙمر اًمد 

يٜمل اجل٤مهكم، اًمنّمك وُمٔم٤مهره قمٜمدُمـ ىمْم٤مي 6اًم٤ٌمب  "اجل٤مهكم  (.476اًمٕمرب، صـ ٤م اًمٗمٙمر اًمد 

 وومرىمٝمؿ. سقجاعم ٚمٛم٦م قمٜمدٔماًم أو نَمّ اًم ًمفُ وهق إ ًمٗمٌظ وم٤مرد، وُمٕمٜم٤مه سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م: اًمٔمٚمٛم٦م، :نْ مَ رَ اهْ أَ  (2)

 (.262-262ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين، اعمجقس وأصح٤مب آصمٜملم واعم٤مٟمقي٦م وؾم٤مئر ومرىمٝمؿ، صـ "اعمٚمؾ واًمٜمّحؾ")
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 ه٤من.ٖمٜمل قمـ إىم٤مُم٦م اًمؼُم يُ  اًم٘مر ن ُم٤م وؿمٝم٤مدةِ 

   ويمؾ  وملومت٘م٤مر اًمٕم٤مملَ  ٤م قم٘ملً وأُمّ 
ٍ
 ف إًمٞمف شمٕم٤ممم إجي٤مداً ف ذم أٟمٗم٤مؾِم أضمزائِ  ُمـ ضمزء

ّٓ يٙمقن  ـ يم٤من يمذًمؽ ُٓمَ و ،إُمداداً و ّٓ و اًمقضمقد ًمذاشمف، واضم٥َم  إ أو  ورُ م اًمد  ًمزِ  إ

 ًُ اًمٕمٚمامء قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٔمٝم٤مر إلصم٤ٌمشمف ـ ُم ٤مرُ ٔم  اًمٜمَ  ٥َم يملمه٤م حم٤مٓن، وىمد رشمّ و ؾ،اًمتًٚم

ُ ُمتَ ٘مؾ ُم٘مدّ سمدًمٞمؾ اًمٕمَ   .(1)صمفدِ ُي  يًتٖمٜمل قمـ ؾم٥ٌٍم  ٓ ُث ، واحل٤مدِ ٌث طم٤مدِ  لم: اًمٕم٤ممَل

 ؾديمٌ اهلل 

وًمٞمس حت٧م  -ه قمدمٌ يًٌؼ وضمقدَ  مل :أي-ًمف  َل ٓ أوّ  "ف ىمديؿٌ أٟمّ " :( منه2)و

 ـْ شمٔمٜمّ  ، وملؾم٤مسمٍؼ  قمدمٍ  ، وٟمٗمِل وضمقدٍ  قى إصم٤ٌمِت ؾِم  اهلل شمٕم٤ممم ًمٗمظ اًم٘مديؿ ُمٕمٜمك ذم طمّؼ 

 ٤مً أيْم كذًمؽ اعمٕمٜم إنّ " :شم٘مقَل  ات اًم٘مديٛم٦م، ومٞمٚمزُمؽ أنقمغم اًمذّ  ُمٕمٜمك زائدٌ  دمَ اًم٘مِ  أنّ 

 :أي -ف شمٕم٤مممذم طم٘م   دمِ وُمٕمٜمك اًم٘مِ -هن٤مي٦م  يتًٚمًؾ إمم همػمو "قمٚمٞمف زائدٍ  دمٍ سم٘مِ  ىمديؿٌ 

ذًمؽ  وم٢منّ  :ُم٤مناًمز   ل، وًمٞمس سمٛمٕمٜمك شمٓم٤موُ ٤مً ًمٞمّ ف أزَ قمٚمٞمف، هق ُمٕمٜمك يمقٟمِ  اًمٕمدمِ  ؾمٌِؼ  اُمتٜم٤معُ 

 .[39 :]يس أي٦م... ﴾﴿يَم٤مًْمُٕمْرضُمقِن اًْمَ٘مِديؿِ  يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،صم٤متحدَ ًمٚمٛمُ  وصٌػ 

 باٍق اهلل 

وهق  -ف قمدمٌ أن يٚمح٘مَ  يًتحٞمؾ :أي- رٌ ه  ظِم ًمقضمقدِ ًمٞمس  "ف سم٤مٍق أٟمّ " :( منه3)و

 .٤مً ديّ سمَ ف أَ ُمٕمٜمك يمقٟمِ 

ومٚم٘مقًمف  (2)ُل ٤م إوّ أُمّ  :وقم٘ملً  ذقم٤مً  دم واًمٌ٘م٤مء ًمف شمٕم٤ممم صم٤مسم٧ٌم اًم٘مِ  ووضمقُب 

ظِمرُ  شمٕم٤ممم: ْٔ ُل َوا َو  ْٕ ٌَْ٘مك َوضْمُف َرسم َؽ  [،3 :]احلديد ﴾﴿ُهَق ا [ إمم 27 :محـ]اًمرّ  ﴾﴿َوَي

                                                          

ّٓ و (1)  .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     ح.سمل ُمرضم   م اًمؽمضمٞمُح زِ ًم إ

 .[ رو٤م ظم٤مْن إزهرياًمِمٞمخ أظمؽم]                        .أي: ذقم٤مً  (2)
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ٓومت٘مر إمم  يٙمـ ىمديامً  ف ًمقملومألٟمّ  (1)٤م اًمث٤مينوأُمّ  :٦م واإلمج٤معهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ 

ّٓ و ومٝمق اعمراد، يم٤من ىمديامً  ، وم٢منٍث دِ حُم   .وهٙمذا... ومٞمف مَ ٟم٘مٚمٜم٤م اًمٙمل إ

 ، ًمٙمـ طمّمقَل ُمٜمٝم٤م أصلً  طمّمقل طم٤مدٍث  م قمدمُ ًمزِ  ،إمم هن٤مي٦مٍ  ٓ ًٚمًَؾ شمَ  وم٢من

ف، وإذا صم٧ٌم دُمُ م ىمِ ًمف، ومٚمزِ  َل أوّ  ٓ دٍ قضمِ إمم ُمُ  يٜمتٝمَل  ، ومٞمج٥م أنرضورةً  ث صم٤مسم٧ٌم احلقادِ 

ٚمٞمف قم اًمقضمقد، وًمق ضم٤مزَ  واضم٥ُم  إذ اًم٘مديؿُ  :دم ًمٚمٌ٘م٤مءاًم٘مِ  (2)ًمٚمزومِ  :فُمُ قمدَ  ف اؾمتح٤مَل دُمُ ىمِ 

 ف.قمدُمُ  وم٤مؾمتح٤مَل  ،ه شمٕم٤ممموضمقدُ و فدُمِ ىمِ  ه٤من وضمقُب سم٤مًمؼُم  ه، وىمد صم٧ٌَم ضم٤مئزُ  ٟٓم٘مٚم٥َم  اًمٕمدمُ 

ًَ ام ُمـ اًمّم  يمقهُن  :أي ،اعمخت٤مر هذا اًمذي ذيمرٟم٤م هق اعمذه٥ُم   :وىمٞمؾ ،٦مٞمّ ٚمٌِ ٗم٤مت اًم

 ٝمقرُ ه مُج ُمرادَ  وًمٕمّؾ  ،ٛمٝمقرإمم اجلُ  (3)"اعمقاىمػ"وقمزاه ذم  ،٦مٗمًٞمّ ٗم٤مت اًمٜمَ مه٤م ُمـ اًمّم  

، يم٤مًم٘مدرة واإلرادة ،اتت٤من ُمقضمقدشم٤من زائدشم٤من قمغم اًمذّ صٗمت٤من صمٌقشمٞمّ  :وىمٞمؾ ،زًم٦ماعمٕمت

 رق سم٠منّ إمم إؿمٕمري، وىمٞمؾ سم٤مًمٗمَ  ، وٟم٥ًَم (4)اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يملب قمٌد وهق ىمقُل 

 .٦مضمقديّ وُ  واًمٌ٘م٤مءُ  ،٦مٚمٌٞمّ ؾَم  صٗم٦مٌ  دمَ اًم٘مِ 

ف أٟمّ  ف اقمت٘مدَ ف، وًمٙمٜمّ تِ شمٕم٤ممم ووطمداٟمٞمّ  اهللِ ٦مِ ـ اقمؽمف سم٢مهلٞمّ ُمَ ": (5)وىم٤مل اًم٘م٤ميض

                                                          

 .[اًمِمٞمخ إزهري]       . أي: قم٘ملً  (1)

ف تيض صمٌقشمَ هق اًمذي ي٘م زومَ اعمٚم وم٢منّ  :دم ًمٚمٌ٘م٤مء٦م اًم٘مِ ُمٚمزوُمٞمّ  :أي ،ًمٚمٛمٗمٕمقل ُمٌٜمل   ُمّمدرٌ  :أؾول (2)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                      ف.سم٤مؾمتح٤مًم٦م قمدم ص٤مطمٌِ 

ذم اًمّّمٗم٤مت اًمقضمقدّي٦م،  4عمرصد ٤مت، اذم اإلهلٞمّ  5ذم قمٚمؿ اًمٙملم، اعمقىمػ  "ػاعمقاىمِ " (3)

 ،محـ سمـ أمحد اإلجيل اًم٘م٤ميضاًمرّ  يـ قمٌداًمدّ  ٦م قمْمدٕمّلُمًمٚم :123، صـ8، اجلزء 8 اعم٘مّمد

 (.2/712 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                                     .ه756 ؾمٜم٦م اعمتقرّم 

 :ًمف .ه241 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،ؿ اًمٌٍمي٤من اًمتٛمٞمٛمل اعمتٙمٚمّ ٓمّ لب اًم٘مَ اهلل سمـ حمٛمد سمـ يمُ  قمٌدهق  (4)

 (.5/361 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم".      )"ٗم٤متيمت٤مب اًمّم  "و "قمغم احلِمقي٦م اًمردّ "و "إومٕم٤مل ظمٚمُؼ "

ًتل اًمٗمْمؾ اًمٞمحّمٌل اًمٌُ  قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمر سمـ ُمقؾمك اًم٘م٤ميض أسمق هق( 5)

 إيمامل" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمفه. 544ايمش ؾمٜم٦م  سمٛمرّ وشمقذّم  476ًمد ؾمٜم٦م وُ  .ث اعم٤مًمٙملاعمحد   ايمٌمّر اعمُ 

= 



 37 الباب األّول في اإللهّيات

رٌ َدٌث ف حُم ، أو أٟمّ ىمديؿٍ  ، أو همػمُ طمل   همػمُ  ، أو أو واًمداً  أو ص٤مطم٦ٌمً  داً ًمَ قمك ًمف وَ أو ادّ  ،، أو ُمّمق 

  دٌ ف ُمتقًم  أٟمّ 
ٍ
ـٌ  قمـ رء  فهمػم ذاشمِ  :(1)أي-ه همػمُ  ىمديامً  ل ؿمٞمئ٤مً زَ ُمٕمف ذم إَ  قمٜمف، أو أنّ  أو يم٤مئ

  ،سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ف يمٗمرٌ ومذًمؽ يمٚم   ،همػمه راً سم  قاه، أو ُمد ؾِم ًمٚمٕم٤مملَ  ص٤مٟمٕم٤مً  ؿّ صمَ  أو أنّ  -فصٗم٤مشمِ و

 .(2)"ذم ذًمؽ ف، أو ؿمؽ  ، أو سم٘م٤مئِ دم اًمٕم٤مملَ ـ ىم٤مل سم٘مِ ُمَ  : ويمذًمؽ ٟم٘مٓمع قمغم يمٗمرِ -ىم٤مل-

إُمقر ُمع  إصلُح  واًمتدسمػمُ ": "همػمه راً أو ُمدسم  "حت٧م ىمقًمف  (3)ل٤مضمِ ٗمَ ىم٤مل اخلَ 

 ُم٤مٟمعَ  ف ٓوم٢مٟمّ  :ًمف ف واإلرؿم٤مدِ إيّم٤مًمِ  دُ جمرّ  ّمٚمحٝم٤م، ٓيَ  ٚمؼ ُم٤مهٜم٤م ظَم ٤مسمف ه اًمٕمٚمؿ اه٤م، واعمرادُ 

َراِت َأُْمراً ـ﴿وَم٤مًمْ  ف ًمٖمػمه يم٤معملئٙم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ُمـ صمٌقشمِ   .(4)"[5 :]اًمٜم٤مزقم٤مت ﴾ُٛمَدسم 

                                                          

= 

ً  "و "ؿصحٞمح ُمًٚمِ "ذح  "ؿاعمٕمٚمِ  ٗم٤م اًمِم  "و "ؾمقلاًمّر  أصح٤مَب  ٥ّم ـ ؾَم اعمًٚمقل قمغم ُمَ  ٞمػاًم

 .(5/641 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                  .ذًمؽ وهمػم "ٗمك سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓم

ٗم٤م"]ذم  لم اًم٘م٤مريلم اًمٗم٤موٚمَ ٤مرطَم اًمتٗمًػم ُمـ اًمِّم  (1) ذم شمٍّمف وضمقه إطمٙم٤مم  4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِم 

ذم طمٙمؿ ُمـ ؾم٥ّم اهلل ...إًمخ، ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗمٌر ...إًمخ،  3...إًمخ، اًم٤ٌمب 

ذم شمٍّمف وضمقه إطمٙم٤مم ...إًمخ، اًم٤ٌمب  4اًم٘مًؿ  "ٟمًٞمؿ اًمري٤مض"]ذم  ٗم٤مضملواخلَ  [2/512

 . [6/347ذم طمٙمؿ ُمـ ؾم٥ّم اهلل ...إًمخ، ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗمٌر ...إًمخ،  3
 ومٞمحٛمؾ اًمٙملمَ  ،اًمٙملم أو يٖمٗمؾ قمٜمف يدري ُمّمٓمٚمَح  عمـ ٓ ف ُمٜمٝمام اطمؽماٌس ويم٠مٟمّ  :أؾول

ّٓ اعمرام، و قمغم ودّ  ٤م يمام أهّن  ،اتاًمذّ  ًمٞم٧ًم قمٜمدٟم٤م همػمُ  ٗم٤مِت اًمّّم  وم٢منّ  :يمام شمرى إًمٞمف طم٤مضم٦مَ  ومل إ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                     ات.اًمذّ  قملمَ  ًمٞم٧ًْم 

 ذم طمٙمؿ ُمـ ؾم٥ّم اهلل 3...إًمخ، اًم٤ٌمب  ذم شمٍّمف وضمقه إطمٙم٤مم 4اًم٘مًؿ  "اًمِّمٗم٤م"أي: ذم  (2)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 172، صـ2زء ...إًمخ، اجل ٗمرٌ ...إًمخ، ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يم

 ،إدي٥م احلٜمٗمل "ٗم٤مضملاخلَ "ـيـ اعمٕمروف سماًمدّ  أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اعمٍمي اًم٘م٤ميض ؿمٝم٤مبهق  (3)

ً   طمدي٘م٦م" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه1269 ؾمٜم٦م شمقذّم  ٟمًٞمؿ "و "ضم٤مل ُمـ اًمٌ٘م٤مي٤مواي٤م ذم اًمرّ ظم٤ٌمي٤م اًمّز "و "حراًم

 .(5/133 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")   .  ذًمؽوهمػم "ٗم٤مء ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مضي٤مض ذم ذح اًمِّم اًمرّ 

ذم طمٙمؿ ُمـ ؾم٥ّم اهلل  3ذم شمٍّمف وضمقه إطمٙم٤مم ...إًمخ، اًم٤ٌمب  4اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"أي: ذم  (4)

 .6/348...إًمخ، ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗمٌر ...إًمخ، 
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 واحٌد  اهلل

 [1 :]اإلظملص ﴾﴿ىُمْؾ ُهَق اهللُ َأطَمدٌ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: "ف شمٕم٤ممم واطمدٌ ٟمّ أ" :( منه4)و

اًمٗمقائد ذح سمحر  يمٜمز"وذم  ذًمؽ. إمم همػم... [112 :ٙمٝمػ]اًم ﴾﴿َأٟم اَم إهَِلُُٙمْؿ إًَِمٌف َواطِمدٌ و

َدشَم٤م ًَمْق يَم٤مَن ومِٞمِٝماَم  هِل٦ٌَم إِٓ  ﴿ ٛملم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:اعمتٙمٚمّ  مجٞمعُ  اؾمتدّل ": (1)"اًمٕم٘م٤مئد ًَ  ﴾اهللُ ًَمَٗم

ع، وي٘م٤مل ره٤من اًمتامٟمُ قه٤م سمُ ؾمٛمّ  ُل ، وإوّ وقم٤ٌمرةً  لم إؿم٤مرةً وأظمذوا ُمٜمٝم٤م دًمٞمٚمَ  ،[22 :]إٟمٌٞم٤مء

واظمتٚمٗمقا ومٞمف،  ،قم٤مدي   ٓم٤ميب  واًمث٤مين ظِم  ،ف ىمٓمٕمل  ٗم٘مقا قمغم أٟمّ ٔم٤مر، واشمّ ره٤من اًمٜمّ سمُ  :٤مً أيْمًمف 

ً  (2)٤مً ـ ضمٕمٚمف إىمٜم٤مقمٞمّ ُمَ ومٛمٜمٝمؿ  ف ىمٓمٕمل  إٟمّ  :ـ ىم٤مل٘مف، وُمٜمٝمؿ ُمَ ـ واومَ وُمَ  (3)ٕمد، يم٤مًم
(4) ،

ً   وسمٞم٤منُ  ،رهيَ ـ ؾم٤موُمَ  (5)امماهلُ  يم٤مسمـ قمغم ُم٤م  ٦مٌ ٤مديّ قم ُم٦مُ ، واعملزَ ٦مٌ إىمٜم٤مقمٞمّ  أي٦مَ  نّ إ :ٕمدُ ُم٤م ىم٤مل اًم

يمام  ،د احل٤ميمؿشمٕمد   ٥م قمٜمدع واًمتٖم٤مًمُ سمقضمقد اًمتامٟمُ  ضم٤مري٦مٌ  اًمٕم٤مدةَ  وم٢منّ  :ٓم٤مسمٞم٤متسم٤مخلِ  هق اًملئُؼ 

                                                          

 حلًٞمٜمل احلٜمٗمل.ًمٚمًّٞمد إسمراهٞمؿ اسمـ اًمًّٞمد طمًلم ُمػم همٜمل ا :"يمٜمز اًمٗمقائد ذم ذح سمحر اًمٕم٘م٤مئد"( 1)

 (.4/257 ''إيْم٤مح اعمٙمٜمقن'')

ٗمٞم٦م"أي: ذم ( 2) ًَ  .88صـ "ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜم 

٦م اًمٗم٘مٞمف إدي٥م احلٜمٗمل ٕمّلُمراؾم٤مين اًماهلل اهلَروي اخلُ  اًمّديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر سمـ قمٌد هق اإلُم٤مم ؾمٕمد (3)

ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: ه. 792م ؾمٜم٦م وشمقذّم سمًٛمرىمٜمد ذم اعمحر   722، ُوًمد ؾمٜم٦م "اًمتٗمت٤مزاين"ـاًمِمٝمػم سم

اعمٜمٓمؼ  هتذي٥م"ذم إصقل، و "اًمتٚمقيح ذم يمِمػ طم٘م٤مئؼ اًمتٜم٘مٞمح"ذم احلدي٨م، و "أرسمٕملم"

ٗمٞم٦م"وذح  "واًمٙملم ًَ ُم٘م٤مصد اًمٓم٤مًمٌلم ذم قمٚمؿ أصقل "و "٦ماًمٗمت٤موى احلٜمٗمٞمّ "و "اًمٕم٘م٤مئد اًمٜم 

 .(6/334 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")              ذًمؽ. وهمػم "اًمّديـ

 .46صـ "اعم٤ًمَيرة"أي: ذم ( 4)

ً   اًمقاطمد سمـ قمٌد حمٛمد سمـ قمٌدهق ( 5) يـ اًمدّ  اًمًٙمٜمدري يمامل ٞمقاد صمؿّ احلٛمٞمد سمـ ُمًٕمقد اًم

 حترير" :ٗم٤مشمفُمـ ُمّمٜمّه. 861 ؾمٜم٦م وشمقذّم  792ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،"امماهلُ  اسمـ"ـاحلٜمٗمل اعمٕمروف سم

ًّ  ٓسمـ "سمديع اًمٜمٔم٤مم"ذح و ،ذم اًمٗمروع "زاد اًمٗم٘مػم"و "إصقل  ،٤مقم٤ميت ذم اًمٗمروعاًم

 "اهلداي٦م"ُمـ ذوح  "ومتح اًم٘مدير ًمٚمٕم٤مضمز اًمٗم٘مػم"و "ي٨م يمٚمٛمت٤من ظمٗمٞمٗمت٤منذح طمد"و

 .(6/162 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")        .وهمػم ذًمؽ ،ذم اًمٕم٘م٤مئد "رةاعم٤ًميَ "و ،٤مين ذم اًمٗمروعٜمرهمٞمًمٚمٛمَ 
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ّٓ [، و91 :]اعم١مُمٜمقن ﴾﴿َوًَمَٕمَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمضٍ إًمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ؿمػمَ أُ   ريدَ وم٢من أُ  إ

 .(1)"ٔم٤ممقمغم هذا اًمٜمّ  ٗم٤مقشمجلقاز آ :يًتٚمزُمف د ٓاًمتٕمدّ  دُ سم٤مًمٗمٕمؾ ومٛمجرّ  اًمٗم٤ًمدُ 

ـُ  ُم٤م وضمفُ و  ،داًمٗم٤ًمد قمغم شم٘مدير اًمتٕمد   زومَ شم٘متيض ًمُ  أي٦مَ  اهلامم أنّ  اظمت٤مره اسم

ه يٚمزُمف د، وهمػمُ ف ُمع اًمتٕمد  سمقىمققمِ  أظمؼمَ  اهللَ سم٠منّ  إذ هق ىم٤مـمعٌ  :سمقىمققمف ُمف اًم٘مٓمعُ كّم يٚمزوم٤معمِ 

 ٌف اًمٕم٤مدةُ قضمِ شمُ  ٚمامً أو قمِ  ،-سمذًمؽ ٤م أًمزمَ سمثٌقهِت  وم٢مذا أًمزمَ - ٦ماعمٚمّ  سمٛمح٤مضم٦م صمٌقِت  ذًمؽ ضمؼماً 

ذم  داظمٚم٦مٌ  ،أن طمجرٌ ف أٟمّ  قمٝمدٟم٤مه طمجراً  ٞم٦ٌم قمـ ضمٌؾٍ اًمٖمَ  يم٤مًمٕمٚمؿ طم٤مَل  ،٦مُ اًمٕم٤مديّ  واًمٕمٚمقمُ 

اعمٓم٤مسمؼ  إذ هق اجلزمُ  :ةرق اًمٕم٤مدظَم  ه٤م سمٗمرضِ همػمِ  أُمٙمـ ومرُض  اًمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕمل، وإن

 ٕنّ  :هٜم٤م صم٤مسمت٦مٌ ٤مهل ه، وٝم٤مرُمُ ظَم  د ىمطّ يقضَم  اًمتل مل اًم٘م٤موٞم٦مُ  ًمف اًمٕم٤مدةُ  ٥ُم ًمٚمقاىمع، واعمقضمِ 

 قمدمُ  -واطمدة يـ ذم ُمديٜم٦مٍ رَ لم ُم٘متدِ ٙمَ ٚمِ ٤م ذم ُمَ اظمتلهلُ  يٕمٝمد ىمطّ  اًمتل مل-ة اعمًتٛمرّ  اًمٕم٤مدةَ 

، وشمٓمٚم٥م يمؾ   ٟمٗمُس  كوطم٘مػم، سمؾ شم٠مسم ضمٚمٞمؾٍ  ر ذم يمّؾ ًممظَم  ٘م٦م يمؾ  اإلىم٤مُم٦م قمغم ُمقاومَ 

يمٞمػ  ،ت اًمتٙمؼم  ػ سم٠مىمَم هم٤مي٤مقَص يُ  واإلًمفُ  !لم؟سم٤معمٛمٚمٙم٦م واًم٘مٝمر، ومٙمٞمػ سم٢مهلَ  ٟمٗمرادَ آ

 سم٘مقًمف: -ؾمٌح٤مٟمف-ظمؼم أيمام  !ر؟قمغم أظَم  واًمٕمٚمق   ٚمِؽ سم٤معمُ  ٟمٗمرادَ يٓمٚم٥م ًمٜمٗمًف آ ٓ

ختٓمر  ٗمُس شمٙم٤مد اًمٜمّ  ٓؾ هذا إذا شم٠مُمّ  ،[91 :]اعم١مُمٜمقن ﴾﴿َوًَمَٕمَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمضٍ 

ًمت٘مدير وقمغم هذا ا ،رهق أظَم  اًمقاىمعَ  سم٠منّ  ،ُمع اجلزم فإظمٓم٤مر ومرِو  قمـ ومْملً  ،فٟم٘مٞمَْم 

أقمٜمل -اًمٜم٘مٞمض ف إذا أظمٓمر ٟمّ إ" :هذا ُمـ ىمٌؾ ـ ىم٤مل همػمَ ُمَ  ام همٚمطَ وإٟمّ  ،ىمٓمٕمل   هق قمٚمؿٌ 

ذ ذم ُمٗمٝمقم اًمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕمل ي١مظَم  ف مل أٟمّ وٟمِز  "ذم اًمٕم٘مؾ جيده ُمًتحٞملً  مل -اشمٗم٤مىمٝمام دوامَ 

 يم٤من ر هق اًمقاىمع، وإنأظَم  سم٠منّ  ٥ٍم قضمِ اجلزم قمـ ُمُ  دُ جمرّ  اًمٜم٘مٞمض، سمؾ اعم٠مظمقذُ  اؾمتح٤مًم٦مُ 

وقمـ  ،٦مٌ إىمٜم٤مقمٞمّ  ٓ ٦مٌ حت٘مٞم٘مٞمّ  ره٤مٟمٞم٦مٌ سمُ  ٦مٌ طمجّ  أي٦مَ  ف، واهذا فمٝمر أنّ يًتحؾ وىمققمُ  ف ملٟم٘مٞمُْم 

                                                          

ٗمٞم٦م"أي: ذم ( 1) ًَ  .ُمٚمت٘مٓم٤مً  88صـ "ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜم 
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 ٞم٦مٌ أو فمٜمّ  ٦مٌ ُم٦م إىمٜم٤مقمٞمّ اعملزَ  سم٠منّ  اًم٘م٤مئَؾ  ٤مسِ اًمٜمّ  ر سمٕمُض يمٗمّ  ،يمراًمٕمٚمؿ سمام ذُ ف ذم فمٝمقر دظمقًمِ 

ـُ  اؾمتدل   ُم٤م صهذا ُمٚمخّ  .وٟمحقه  .(1)اهلامم سمف اسم

ً   ُمـ اًمردّ  (2)ٓمٞمػ اًمٙمرُم٤ميناًمٚمّ  قمٌد ًمِمٞمُخ إًمٞمف ا عم٤م ضمٜمَح  وومٞمف شم٠ميٞمدٌ  ـ ٕمد وُمَ قمغم اًم

ؼ اًمٌخ٤مري اعمح٘مّ  ٦مُ ٕمّلُمف، وهق اًمًمف ُمـ شملُمذشمِ  ـ اٟمتٍَم قمغم ُمَ  واًمرد   ،هؿ٘مف وشمٙمٗمػمِ واومَ 

 سم٤مًمتٙمٗمػم، وهذا هق احلّؼ  -امماهلُ  يٕمٜمل اسمـ-ي٘مؾ  وإن مل ،(3)"يـاًمدّ  قملء"ـ٥م سماحلٜمٗمل اعمٚم٘م  

 .(4)ًمٞمؾ اًمث٤مين ُمـ أي٦ماًمدّ  هذا سمٞم٤منُ  .صٕم٥ٌم  ًمتٙمٗمػمُ وا ،-إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم-

ف ه: أٟمّ ٛملم، ومت٘مريرُ اعمتٙمٚمّ  سملم ع اعمِمٝمقرِ اًمتامٟمُ  ره٤منل اًمذي هق سمُ إوّ  ٤م سمٞم٤منُ وم٠مُمّ 

 إذ يمؾ   :فؾمٙمقٟمَ  رُ وأظَم  يدٍ زَ  مه٤م طمريم٦مَ أطمدُ  يريدَ  ع، سم٠منـ سمٞمٜمٝمام مت٤مٟمُ ُٕمٙمَ  ـ إهل٤منِ ًمق أُمٙمَ 

                                                          

 .49-45صـ "اعم٤ًمَيرة"أي: ذم  (1)

ومم ذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ إُ  :لمشمَ م اًم٘م٤مهرة ُمّر ىمدِ  .يـ اًمٙمرُم٤مين احلٜمٗملاًمدّ  ٤مرومتخااًمٚمٓمٞمػ  قمٌد (2)

ـُ اًمز   :ومـ أظمذ قمٜمف .ىمراءوشمّمدى ًمإل ،٤محلٞم٦م٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمّّم وأٟمزل سم٘م٤مقم٦م اًمِّم   ىم٤مؾمؿ واًمِمٛمُس  ي

ة، ويم٤من ومّمٞمح٤ًم ُمّر  ه٤مين ُمئ٦مَ ًمٚمؼُم  "اعمحٞمط" ـم٤مًمٕم٧ُم  :ف ؾمٛمٕمف ي٘مقلوطمٙمك زم قمٜمف أٟمّ  ،إُمِم٤مـمل

 :سمحٞم٨م يم٤من ي٘مقل ،٦م سم٤معمٕم٤مين واًمٌٞم٤من واعمٜمٓمؼ وهمػمه٤مًا ًمٗمروع اعمذه٥م ُمع اخلؼمة اًمت٤مُمّ ُمًتحي

ع وأًمزُمف أُمرًا واين، وسمح٨م ُمع اًمٕملء اًمٌخ٤مري ذم دًٓم٦م اًمتامٟمُ ـ هق أومْمؾ ُمـ اًمنّم ذم شملُمذيت ُمَ 

٤مي٤ميت يم٤مًم٘م ٥م مج٤مقم٦مٌ وشمٕمّّم  ،ػماُمل٘مف قمغم سمحثف اًمٜمٔم٤مم اًمّّم د ذم ذًمؽ شمّمٜمٞمٗم٤ًم وواومَ وأومَر  ،ؿمديداً 

واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ  ،اًمٗمقائد يمثػمةُ  ُمت٘مٜم٦مٌ  ٦م طمقاشٍ ٦م واًمٜم٘مٚمٞمّ وًمف قمغم يمتٌف اًمٕم٘مٚمٞمّ  .ًمِمٞمخٝمؿ محٞم٦مً 

 سمـ ٟمٍم وي٘مقل قمـ اعمح٥ّم  ،ٞمٌلًمٚمٓمِ  "ذح اًمٌٞم٤من"ف إٟمّ  :ي٘مقل قمٜمف ، ويم٤من ًمف ظم٤مٌل لح يمثػمٌ واًمّّم 

طمرف اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م،  "اًمْمقء اًملُمع")اهلجري.  9، شمقذّم اًم٘مرن  ف قم٤مملٌ إٟمّ  :اهلل احلٜمٌكم

 (.2/217 "اعم١مًّمٗملم ُمٕمجؿ"ُمٚمت٘مٓم٤ًم. و 322، صـ4اجلزء  ،889 ر:

 ؼُمَِم دِ  ةّز  سم٤معموشمقذّم  ،779ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،يـ اًمٌخ٤مري احلٜمٗملاًمدّ  حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد قملءهق ( 3)

 وأُمث٤مًمف ذم أرسمع ،٦م وومّمقص اًمِمٞمخ إيمؼمقمغم اًمقضمقديّ  رؾم٤مًم٦م ذم اًمردّ  :ًمفه. 841ؾمٜم٦م 

 .(6/152 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                 ."ديـديـ وٟم٤مصح٦م اعمقطم  وم٤موح٦م اعمٚمحِ "و ،يمراريس

 .[91]اعم١مُمٜمقن:  ﴿َوًَمَٕمَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض﴾أي: ( 4)
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 ًِ ـٌ  ف أُمرٌ ُمٜمٝمام ذم ٟمٗم لم، سمؾ اإلرادشمَ  سملم شمْم٤مدَ  إذ ٓ :ُمٜمٝمام سمٙمؾ   اإلرادةِ  ُؼ يمذا شمٕمٚمّ ، ومٙم

 جزُ ٓ ومٞمٚمزم قمَ  ان، أوإُمران ومٞمجتٛمع اًمْمدّ  يّمَؾ  ٤م أنإُمّ  يـ، وطمٞمٜمئذٍ اعمرادَ  سملم

 مٌ د ُمًتٚمزِ وم٤مًمتٕمد   ،آطمتٞم٤مج عم٤م ومٞمف ُمـ ؿم٤مئ٦ٌمِ  :احلدوث واإلُمٙم٤منِ  ُم٤مرةُ أمه٤م، وهق أطمدِ 

مه٤م أطمدَ  إنّ "ُم٤م ي٘م٤مل:  وهذا شمٗمّمٞمُؾ  ،ح٤مل، ومٞمٙمقن حم٤مًٓ ًمٚمٛمُ  مِ اعمًتٚمزِ  عِ إلُمٙم٤من اًمتامٟمُ 

يمر يٜمدومع وسمام ذُ  ،"رأظَم  جزُ م قمَ ىمدر ًمزِ  ه، وإنجزُ ر ًمزم قمَ أظَم  ٗم٦مِ ي٘مدر قمغم خم٤مًمَ  مل إن

، ٓؾمتٚمزاُمٝم٤م اعمح٤مَل  :مٙمٜم٦مٍ  همػمُ  ٕم٦مَ اعمامٟمَ  نّ إ، وعٍ مت٤مٟمُ  ٗم٘م٤م ُمـ همػميتّ  ف جيقز أنإٟمّ  :ي٘م٤مل ُم٤م

 اٟمتٝمك. (1)"لم ُمٕم٤مً اإلرادشمَ  عُ اضمتام يٛمتٜمعَ  أو أن

ـُ  ي اعمقمم ٕم٤مِس ُمُ  سمٕمَض  نّ ٢موم": (3)"رةاعم٤ًميَ  ذح"ذم  (2)يػاًمنّم  أيب وىم٤مل اسم

ف قمغم ىمقًمِ  سمٚمٞمغٌ  ىمد صدر ُمٜمف شمِمٜمٞمعٌ  -ٓمٞمػ اًمٙمرُم٤ميناًمٚمّ  وهق اًمِمٞمخ قمٌد-يـ اًمدّ  ؾمٕمد

ذم  واعمٕمتؼمُ  ،٦مٌ قم٘مٚمٞمّ  ٓ (5)"٦مٌ قم٤مديّ  ُم٦مُ ، واعملزَ ٦مٌ إىمٜم٤مقمٞمّ  ٦مٌ طمجّ  أي٦مُ ": (4)"اًمٕم٘م٤مئد ذح"ذم 

                                                          

.ُمٚمت٘مٓم٤مً  16، 15ىمـ "يمٜمز اًمٗمقائد"( 1)

ذيػ  سمـ أيبسمٙمر سمـ قمكم  اًمّديـ حمٛمد سمـ أيب اعمٕم٤مزم حمٛمد سمـ إُمػم ٟم٤مس اًمّديـ أسمق يماملهق ( 2)

دس سم٤مًم٘مُ  ه822 ٦مذي احلجّ  5اًم٧ًٌم  ًمد ًمٞمٚم٦مَ وُ  .اًمٕمٚمامء إقملم ؽاإلؾملم، ُمٚمِ  اعم٘مدد، ؿمٞمخ

اًمٗمرائد ذم طمّؾ ذح "و "اإلؾمٕم٤مد سمنمح اإلرؿم٤مد" :ٗم٤مشمفوُمـ ُمّمٜم . يػ وٟمِم٠م اه٤ماًمنّم 

يقم  وشمقذّم  ذًمؽ. وهمػم "ىمٓمٕم٦م قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي"و "رةرة سمنمح اعم٤ًميَ اعم٤ًمُمَ "و "اًمٕم٘م٤مئد

 .(ُمٚمت٘مٓم٤مً  48، 12/43 "ؿمذرات اًمذه٥م")         .ه926ؾمٜم٦م ٤مدى أظمرة مُج  25اخلٛمٞمس 

 "اسمـ أيب اًمنميػ"اًمّديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اعمٕمروف سمـ امل: ًمٚمِمٞمخ يم"رةاعم٤ًميَ ذم ذح رة اعم٤ًمُمَ "أي: ( 3)

 .ه926٘مدد اًمِّم٤مومٕمل، وشمقذّم ؾمٜم٦م اعم

 (.48، 12/43 "ؿمذرات اًمذه٥م"و .546، 2/545 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

ٗمٞم٦م"أي: ( 4) ًَ زاين، اعمتقرّم ؾمٜم٦م اًمّديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤م ٦م ؾمٕمدٕمّلُم: ًمٚم"ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜم 

 .(2/153 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                     .ه791

 .88صـ "ذح اًمٕم٘م٤مئد"( 5)
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 (1)ص٤مطم٥َم  أنّ  ف إممذم شمِمٜمٞمٕمِ  ، واؾمتٜمد هذا اعمٕم٤مُس ٦مُ اًمٕم٘مٚمٞمّ  ُم٦مُ اعملزَ  اًمؼمه٤منِ 

 .(4)"ف ذم دًٓم٦م أي٦مدطمِ سم٘مَ  (3)ه٤مؿمؿٍ  ر أسم٤ميمٗمّ  (2)"اًمتٌٍمة"

 اعمح٘م   ضمقاِب  قم٤ٌمرةَ  -"رةاعم٤ًميَ " ؿم٤مرَح  أقمٜمل-وذيمر 
ِ
وومٞمف:  ،يـاًمدّ  ؼ قملء

 اًم٘مٓمٕمِل  عِ اًمتامٟمُ  ومٝمق سمره٤منُ  ،قمٚمٞمف سمٓمريؼ اإلؿم٤مرة ٘مكم اعمدًمقُل ًمٕمَ ٓمٕمل ااًم٘مَ  نُ ٤م اًمؼمه٤موأُمّ 

 ذم سملّم  ُم٤ممه٤م قمغم مه٤م أو أطمدِ جزِ يـ وقمَ سملم ىم٤مدرَ  ًمٙمقن ُم٘مدورٍ  مِ ٛملم اعمًتٚمزِ ٤مع اعمتٙمٚمّ سم٢ممج

 :٤مرحىم٤مل اًمِّم   ظمر ُم٤م إمم... ٤مً أيْمومٞمف  سملّم  قمغم ُم٤م ٤مٓن قم٘ملً قمٚمؿ اًمٙملم، ويملمه٤م حُم 

 أي٦مَ  نّ إ" :هذا اعمجٞم٥م ىمقلِ  رد   وضمفُ  ،ٜم٤مٟم٤مه ُمـ يملم ؿمٞمخِ ىمررّ  ُم٤م سمٕمد ُمٕمروم٦مِ  كخيٗم وٓ

 ذح"يـ ذم أواظمر اًمدّ  ف ىمد وىمع ًمٚمٛمقمم ؾمٕمدواقمٚمؿ أٟمّ  ،ٌل فمٜمّ  :أي "ظمٓم٤ميب   دًمٞمٌؾ 

ف ىم٤مل ذم اًمٙملم وم٢مٟمّ  :ٜم٤مؿمٞمخِ  يقاومؼ يملمَ و ،فف ذم أوائٚمِ ه يملُمَ ٜم٤مذم سمٔم٤مهرِ يُ  ُم٤م "اًمٕم٘م٤مئد

 يرف سمٓمريؼ ضَم سمّمدىمِ  فمٝمقر اعمٕمجزة يّمؾ اجلزمُ  وقمٜمد": (5)فٟمّم   غم اعمٕمجزة ُم٤مقم

 .اٟمتٝمك (6)"اعمٕمجزة فمٝمقرِ  دق قم٘مٞم٥َم سم٤مًمّّم  خيٚمؼ اًمٕمٚمؿَ  اهللَ سم٠منّ  ،٤مدةاًمٕم

                                                          

 .116، 1/115اًمٙملم ذم شمقطمٞمد اًمّم٤مٟمع،  "شمٌٍمة إدًّم٦م"اٟمٔمر: ( 1)

 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،ٗمل اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗملًَ قن سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد ُمٙمحقل اعمٙمحقزم اًمٜم اعمٕملم ُمٞمٛم أسمقهق ( 2)

 "٦مشمٌٍمة إدًمّ "و "سمحر اًمٙملم"و "٦م٦م ًمٙمقن اًمٕم٘مؾ طمجّ إيْم٤مح اعمحجّ " :. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمفه528

 ،ٞم٤ٌمين ذم اًمٗمروعًمٚمِم   "ُمع اًمٙمٌػم٤مذح اجل"و "اًمتٛمٝمٞمد ًم٘مقاقمد اًمتقطمٞمد"و ،ذم قمٚمؿ اًمٙملم

 (.6/377 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                   .اًمٗمروع ذم "٦مُمٜم٤مه٩م إئٛمّ "و

ًّ  قمٌدهق ( 3) ًمد وُ  ،ه٤مؿمؿ اعمٕمتززم اًمٌٖمدادي ٤مب سمـ ؾملم أسمقاًمقهّ  ٤ٌمئل اسـم قمٌدقمكم حمٛمد اجلُ  لم سـم أيباًم

 "يمت٤مب إسمقاب اًمٙمٌػم"و "يمت٤مب إسمقاب اًمّمٖمػم" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه321 ؾمٜم٦م وشمقذّم  247ؾمٜم٦م 

 .(5/462 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")    .وهمػم ذًمؽ ،"٤مب اإلٟم٤ًمنيمت"و "يمت٤مب آضمتٝم٤مد"و

 .52، 49صـ "اعم٤ًميرةذم ذح رة اعم٤ًمُمَ "( 4)

 .228صـ "ٕم٘م٤مئداًمذح "( 5)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  56صـ "اعم٤ًميرةذم ذح رة اعم٤ًمُمَ "( 6)
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، هذا يٙمقن إهل٤مً  ومل ومٞمٙمقن هذا قم٤مضمزاً "ذم شمقطمٞمده شمٕم٤ممم:  (1)"اعمقاىمػ ذح"وذم 

 .(3)"د إهل٤منيقضَم  وٓ ،يّمٚمح إهل٤مً  ومل ،قمـ سمٕمض اعمٛمٙمٜم٤مت ومٝمق قم٤مضمزٌ "وومٞمف:  (2)"ٚمٌػ ظُم 

 جزه تعاغطَ  إمكانِ باهلندّية اـِديوَبنِْدّية  ةيّ جداـنَ  ادّلةِ  اـتزامُ 

 دٌم ٕساس اـتوحوداهَ 

ه شمٕم٤ممم قطمٞمدِ قا قمغم شماؾمتدًمّ  ٛملم ىم٤مـم٦ٌمً اعمتٙمٚمّ  أنّ  ،ىمد فمٝمر م٤م ذيمرٟم٤م اهداية:

ُمـ إُمٙم٤من  ٦مُ جديّ ومام اًمتزُمف اًمٜم   ،دف قمغم شم٘مدير اًمتٕمد  زوُمِ وًمُ  ،جز قمٚمٞمف شمٕم٤ممماًمٕمَ  سم٤مؾمتح٤مًم٦مِ 

ٕؾم٤مس اًمتقطمٞمد،  هدمٌ  - ي٘مقل اجل٤مهٚمقنؾمٌح٤مٟمف قماّم - (4)جزّم٤مف اًم٤ٌمري سم٤مًمٕمَ اشمّ 

 .(5)لً ر احلٛمٞمد، وؾمٞمجلء ُمٗمّم  سمحية اًم٘م٤مدر اعم٘متدِ  واؾمتخٗم٤مٌف 

 هبنفِس  ؾائمٌ اهلل 

ًِ  ف ىم٤مئؿٌ أٟمّ " :منه (5)و ـٍ ُمُ  :أي "فسمٜمٗم  ي٘مقم سمف، إمم حمؾ   ُمٗمت٘مرٍ  قاه، همػمُ  ؾِم قماّم  ًتٖم

 ٌػ ِّم ُمتّ  -ؾمٌح٤مٟمف-وهق  ،ي٘مقم اه٤م صٗم٦مٌ  ٓ ٗم٦مُ إذ اًمّّم  :وًمٞمس يمذًمؽ ،ًمٙم٤من صٗم٦مً  ّٓ إو

 ذاشم٤مً  واًمٌ٘م٤مءُ  دمُ اًم٘مِ و ًمف اًمقضمقدُ  إذ وضم٥َم  :هد  ٛمِ ده أو يُ قضمِ يُ  (6)صٍ إمم خمّم   ٗم٤مت، وٓسم٤مًمّم  

 صَػ وُ  إنو ؾمٌح٤مٟمف، سمف احل٘مٞم٘مل خمّمقٌص  ؼ، واًمٖمٜم٤مءُ اعمٓمٚمَ  ، وهذا هق اًمٖمٜم٤مءُ صٗم٤مٍت و

هَمٜمِل   اهللَ وَم٢مِن  ﴿و [15 :]وم٤مـمر ﴾﴿َواهللُ ُهَق اًْمَٖمٜمِل  احْلَِٛمٞمدُ ، وىمد ىم٤مل اهلل: ومٛمج٤مزٌ  سمف اًمٖمػمُ 

                                                          

 ه.816يػ قمكم سمـ حمٛمد اجلُرضم٤مين، اعمتقرّم ؾمٜم٦م ًمٚمًّٞمد اًمنّم  ذم اًمٙملم: "اعمقاىمػ ذح"( 1)

 .(2/712 "اًمٔمٜمقنيمِمػ ")

 .49، صـ8 ذم شمقطمٞمده شمٕم٤ممم، اجلزء 3ذم اإلهلّٞم٤مت، اعمرصد  5اعمقىمػ  "اعمقاىمػ ذح"( 2)

 .51، 52، صـاعمرضمع ٟمٗمًف (3)

ٗم٤مت إؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقي. .18، 17صـ "َيْؽ ُروَزه"اٟمٔمر: ( 4)  وهق ُمـ ُم١مًم 

 .92-89اٟمٔمر: صـ( 5)

ٍص، يمام هق همػمُ  أي: وٓ( 6)  .[اعمٞمٛمٜمل]              ُمٗمت٘مٍر إمم حمؾ  ي٘مقم سمف. هق ُمٗمت٘مٌر إمم خمّم 
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ـِ اًْمَٕم٤معملَِمَ  َٛمدُ  [ وىم٤مل:97 :] ل قمٛمران ﴾قَم  .[2 :]اإلظملص ﴾﴿اهللُ اًمّم 

 فات وإؽعالات واـص  منها دم اـّذ  ـفءٍ  لٍ مماثِ  ث ؼرُ ـلحوادِ  ٌف خماـِ اهلل 

  م٤مصمؾٍ  ث همػمُ ًمٚمحقادِ  ٌػ ف خم٤مًمِ ٟمّ أ" :( منه6)و
ٍ
ٗم٤مت ات واًمّم  ُمٜمٝم٤م ذم اًمذّ  ًمٌمء

ءٌ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،"وإومٕم٤مل ف ف ذاشمُ ُمـ ُمثٚمِ  واعمرادُ  ،[11 :قرى]اًمِم   ﴾﴿ًَمٞمَْس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

ف ًمٞمس يمّمٗمتِ  :أي "فثٚمف صٗمتُ ُمِ " :وىمٞمؾ ،أٟم٧َم  :أي "ؽ ٓ يٗمٕمؾ يمذاثٚمُ ُمِ " :ؾم٦م قمغم طمدّ اعم٘مد  

 "اًمٙم٤مُف " :(1)وىمٞمؾ !ًمف ُمثَؾ  رض، ومٙمٞمػ وٓ، يٕمٜمل ًمق ومُ سمف اعم٤ٌمًمٖم٦مُ  ريدَ أُ  :وىمٞمؾ ،صٗم٦مٌ 

 ،هؤُ ف وسم٘م٤مدُمُ اًمقضمقد اًمث٤مسم٧م ىمِ  واضم٥م يامصمَؾ  أن ، وم٤مؾمتح٤مَل ٌث قاه طم٤مدِ ؾِم  ُم٤م يمؾ   ٕنّ  :زائدة

 :أي ،قمـ اعمثؾ هٌ ًمٖمػمه قمغم اإلـملق، ومٝمق ُمٜمز   ف خم٤مًمٗم٤مً ىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم يمقٟمِ 

 .ضاعمٕم٤مرِ  ثُؾ واًمٜمد  اًمذي هق اعمِ  ،اعم٤مهٞم٦مِ ذم مت٤مم  كِ اعمِم٤مرِ 

ً  سم٤مًمّم   كشمًٛمّ  وهذه اخلٛمُس   :، أي٦مٌ ٟمٗمًٞمّ  -أقمٜمل اًمقضمقد-٦م، واًمتل ىمٌٚمٝم٤م ٚمٌٞمّ ٗم٤مت اًم

  اِت اًمذّ  :أي ،ٗمسقمغم اًمٜمّ  جيقز احلٙمؿُ  ٓ
ٍ
ّٓ  ،ٗم٤متُمـ اًمّم   سمٌمء اه٤م، ومٝمل  يقصَػ  سمٕمد أن إ

ذم  (3)ازُي ٘مف اًمرّ وواومَ  (2)"اتاًمذّ  ف قملمُ ٟمّ إ": ، وىم٤مل إؿمٕمرُي صٗم٦مٍ  ٗمس ُمـ يمّؾ إمم اًمٜمّ  ُؼ أؾمٌَ 

                                                          

وذًمؽ  ،ٜم٦مٍ ٤م دقمقى ُمع سمٞمّ اًمٙمريٛم٦م يم٠مهّن  أي٦مَ  أنّ  -ؿؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمَ  واهللُ-ئمٝمر زم  :أؾولوأٟم٤م  (1)

ف ُمثٚمِ  ًمٙم٤من هق ُمثَؾ  آٟمتٗم٤مء، وًمق يم٤من ًمف ُمثٌؾ  ومٝمق ُمًتحٞمُؾ  "اًمقضمقد واضم٥ُم  -ؾمٌح٤مٟمف-ف أٟمّ "

ّٓ ، وًمف ُمثٌؾ  يٙمقنَ  أن ٓ ف، ومقضم٥َم عمثٚمِ  ُمثَؾ  ف ٓورة، ًمٙمٜمّ سم٤مًمّي   .٤مٌل اًمقاضم٥م، وهق حُم  م اٟمتٗم٤مءُ ًمزِ  إ

 -ؾمٌح٤مٟمف- لم، ومٚمق يم٤من ًمفف سملم اصمٜمَ اؿمؽمايمَ  ي٘مٌؾ اًمٕم٘مُؾ  ُم٤م ٓ ذم صٗم٤مت اإلًمف  أخرى: وبعبارةٍ 

ـّ ٓشمّ  ُمثٌؾ  ًمف شمٕم٤ممم  يٙمقنَ  ٓ م أن، ومٚمزِ سي٤مً  ٦م سم٤مـمٌؾ اعمثؾ قمـ اعمثٚمٞمّ  ٦م، وشمٕم٤مزمومتٕم٤ممم قمـ اعمثٚمٞمّ  ،ّمػ اه

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ؿ سمٛمراد اًمتٜمزيؾ.واهلل أقمٚمَ  ،شم٠مويؾ وٓ زي٤مدةَ  ومٕمغم هذا ٓ ،أصلً  ُمثٌؾ 

سم٤مب اًمٙملم ذم وضمقد اًمّم٤مٟمع وصٗم٤مشمف،  1اًم٤ٌمب  "هؾ اًمّزيغ واًمٌِدعٛمع ذم اًمرّد قمغم أاًمٚم  "( 2)

 .22ُم٠ًمًم٦م: إّن ًمٚم٤ٌمري شمٕم٤ممم قمٚماًم سمف قمٚمؿ، صـ

ازي هق حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًلم سمـ احلًـ سمـ قمكم اًمتٛمٞمٛمل اًمٌٙمري اًمٓمؼمؾمت٤مين اًمرّ ( 3)

وشمقذّم  ،543ي ؾمٜم٦م اًمِّم٤مومٕمل اًمٗم٘مٞمف، ُوًمد سم٤مًمر   "اخلٓمٞم٥م اسمـ"سمـاًمّديـ اعمٕمروف  ومخر

 "ؾذح اعمٗمّم  "و "يـإرسمٕملم ذم أصقل اًمد  "ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ: ه. 626ؾمٜم٦م  "َهراة"ـسم

= 
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ث ذات اعمقضمقد ذم احل٤مدِ  همػمُ  اًمقضمقدُ "ٗمف ذم همػمه طمٞم٨م ىم٤مل: وظم٤مًمَ  (1)"ؾاعمحّم  "

 .(2)"سمل إؿمٙم٤ملٍ  ٗم٤مِت واًم٘مديؿ، ومٞمٙمقن ُمـ اًمّم  

 ي  َح اهلل 

، واظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك ٤مً طمٞمّ  ف شمٕم٤مممقمغم يمقٟمِ  ٗمؼ اًمٕمٚمامءُ ، اشمّ "ل  ف طَم أٟمّ " :منه (7)و

اًمٕمٚمؿ  ات، شم٘متيض صح٦مَ سم٤مًمذّ  ىم٤مئٛم٦مٌ  ٦مٌ ضمقديّ وُ  ٤م صٗم٦مٌ ٦م إمم أهّن اًمًٜمّ  أهؾ ٝمقرُ مُج  ومذه٥َم  ،ٞم٤مةاحل

اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة،  اُمتٜم٤معِ  هل قمدمُ "اعمٕمتزًم٦م:  وسمٕمُض  سمف، وىم٤مًم٧م احلٙمامءُ  واًم٘مدرة عمـ ىم٤مُم٧ْم 

٦م، وهل ديّ اإلرا واحلريم٦مِ  ّس احلِ  يٚمزُمٝم٤م ىمٌقُل  ٦مٌ ٜم٤م ومٝمل يمٞمٗمٞمّ ٤م ذم طم٘م  ف شمٕم٤ممم، وأُمّ وهذا ذم طم٘م  

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ،(3)"قمغم اهلل شمٕم٤ممم ققمل، وهل حم٤مٌل اعمزاج اًمٜم   هل اقمتداُل  :ىمٞمؾ ُمٕمٜمك ُم٤م

ٓ  ُهقَ  َٓ إًَِمَف إِ  .قم٘ملً  ل  شمٙمقن ًمٖمػم طَم  اًمث٤مسمت٦م ًمف ٓ وإوص٤مُف  ،[65 :]هم٤مومر ﴾﴿ُهَق احْلَل  

 ؾديرٌ اهلل 

ُمـ إجي٤مد  ف، ومٚمٞمس رءٌ وشمريمُ  اًمٕم٤مملَ  ُمٜمف إجي٤مدُ  يّمّح  :أي "ف ىمديرٌ أٟمّ " :منه (8)و

 .وإمم هذا ذه٥م اعمٚمٞمقن ،ف قمٜمفٙم٤ميمُ سمحٞم٨م يًتحٞمؾ اٟمٗمِ  ،ًمذاشمف ف ٓزُم٤مً  وشمريمِ اًمٕم٤مملَ 

                                                          

= 

ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم "ذم شمٗمًػم اًم٘مر ن، و "اًمٖمٞم٥م ُمٗم٤مشمٞمح"ًمٚمٖمزازم، و "اًمقضمٞمز حذ"خمنمي، وًمٚمزَ 

 .(6/86 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                  وهمػم ذًمؽ. "اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل"و "٤مومٕملاًمِّم 

ذم اإلهلّٞم٤مت واًمٜمٔمر  3اًمّريمـ  "ٛملمريـ ُمـ احلٙمامء واعمتٙمٚمّ ُملم واعمت٠مظّم حمّمؾ أومٙم٤مر اعمت٘مدّ " أي:( 1)

ات واًمّّمٗم٤مت وإومٕم٤مل وإؾمامء، ُم٠ًمًم٦م: ٓ جيقز ىمٞم٤مُم احلقادث سمذاشمف اهلل شمٕم٤ممم، ذم اًمذّ 

 ه.626ؾمٜم٦م  "َهراة"ـشمقذّم سم، ازياًمّديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمّر  ومخرًمإلُم٤مم  :114صـ

 (.6/86 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"و .2/527 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

 .مل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜم٘مؾ( 2)

ذم أّٟمف شمٕم٤ممم  4ذم اًمذات، اعم٘مّمد  1 اإلهلّٞم٤مت، اعمرصد ذم 5اعمقىمػ  "ذح اعمقاىمػ"اٟمٔمر: ( 3)

، اجلزء   .92، 91، صـ8طمل 
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َ إجي٤مدُ "اهذا اعمٕمٜمك وم٘م٤مًمقا:  اًم٘مدرةَ  وىمد أٟمٙمرت اًمٗملؾمٗم٦مُ  ٔم٤مم قمغم اًمٜمّ  ه اًمٕم٤ممَل

ف سم٠مٟمّ  "اًم٘م٤مدر" ُمٜمٝمؿ ذم شمٗمًػم ًمٞمس هذا ظملوم٤مً و ،ه قمٜمفومٞمٛمتٜمع ظمٚمق   ،فُمـ ًمقازم ذاشمِ  اًمقاىمعِ 

ّٓ يٗمٕمؾ،  يِم٠م مل وإن مل ،ؿم٤مء ومٕمؾ اًمذي إن اًمٗمٕمؾ اًمذي هق  ُمِمٞمئ٦مَ  ؿ زقمٛمقا أنّ أهّن  إ

 .(1)"يماملٍ  ذًمؽ وصُػ  ٝمؿ أنّ ًمتقمه   :ٗم٤متزوم ؾم٤مئر اًمّم  ًمذاشمف، يمٚمُ  ُم٦مٌ قد ٓزِ واجلُ  اًمٗمٞمُض 

ـُ  ع هق أسمدَ  ٤ماهلل ُم ـ ذم ُم٘مدوراِت ٛمٙمِ يُ  ف ٟٓمّ إ": "رةاعم٤ًميَ  ذح"يػ ذم اًمنّم  أيب ىم٤مل اسم

، يمام كشمتٜم٤مه ف شمٕم٤ممم ُٓم٘مدوراشمِ  أنّ  لؾمٗم٦م، واًمٕم٘مٞمدةُ د قمغم ـمريؼ اًمٗمَ  اعمِم٤مهَ ُمـ اًمٕم٤مملَ 

٦م واجلامقم٦م، اًمًٜمّ  اعمٕمرووم٦م سمؽممج٦م قم٘مٞمدة أهؾ ،ذم اًمٕم٘مٞمدة (2)اإلؾملم ٦مُ ح سمف طمجّ ّس 

 "ؾيمت٤مب اًمتقيم  "ـيم (4)"اإلطمٞم٤مء"ومام وىمع ذم سمٕمض يمت٥م  ،(3)"اإلطمٞم٤مء"ر ذًمؽ ذم وشمٙمرّ 

ف قمغم ـمري٘م٦م قمـ اسمتٜم٤مئِ  ُمـ ذهقلٍ  صدرَ  -ؿقمٚمَ أ واهللُ-ف وم٢مٟمّ  ،قمغم ظملف ذًمؽ ٤م يدّل مّ 

اًمذهٌل   (5)فٟم٘مٚمَ  ،اإلؾملم وسمٕمده ٦مذم قمٍم طمجّ  ٦مُ إئٛمّ  اًمٗملؾمٗم٦م، وىمد أٟمٙمره
ذم  (6)

                                                          

 .58، 57، صـ8ذم ىمدرشمف شمٕم٤ممم، اجلزء  2، اعم٘مّمد ٟمٗمًفاٟمٔمر: اعمرضمع ( 1)

 452ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،٤مومٕملطم٤مُمد اًمٖمزازم اًمٓمقد اًمِّم  اإلؾملم أسمق ٦م( هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم طمجّ 2)

ذم اعمققمٔم٦م،  "سمداي٦م اهلداي٦م"و "٤م اًمقًمدأهّي "و "يـإطمٞم٤مء قمٚمقم اًمد  "ٗم٤مشمف: ُمـ ُمّمٜم ه. 525وشمقذّم ؾمٜم٦م 

 .(65، 6/64 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                  ذم اًمٗمروع، وهمػم ذًمؽ. "اًمقضمٞمز"و "ُمٜمٝم٤مج اًمٕم٤مسمديـ"و

٦م ذم يمٚمٛم٦م اًمًٜمّ ذم شمرمج٦م قم٘مٞمدة أهؾ 1يمت٤مب ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد، اًمٗمّمؾ  "يـاًمدّ  إطمٞم٤مء قمٚمقم"أي:  (3)

٤مومٕمل، اعمتقرّم طم٤مُمد حمٛمد اسمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمِّم  اإلؾملم أيب ًمإلُم٤مم طمّج٦م: 1/129اًمِّمٝم٤مدة، 

 (.1/83 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                          .ه 525سمٓمقس ؾمٜم٦م 

 .4/272ُمـ اًمٙمت٤مب،  1ًمِمٓمر يمت٤مب اًمتقطمٞمد واًمتقيّمؾ، ا "طمٞم٤مءاإل" (4)

 .121، 122، صـ35ومخًئ٦م، طمرف اعمٞمؿ، اجلزء  وومٞم٤مت ؾمٜم٦م مخسٍ  "اإلؾملم شم٤مريخ" (5)

اًمّديـ،  يمامين، اعمٍمي، اإلُم٤مم، احل٤مومظ، ؿمٛمس( هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمؽُم 6)

خ، ُوًمد ؾمٜم٦م اهلل اًمذهٌل، اعمحد   قمٌد أسمق  شم٤مريخ"ُمـ ُمّمٜمّٗم٤مشمف: ه. 748وشمقذّم ؾمٜم٦م  673ث، اعم١مر 

ذم اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ،  "ٌلءاًمٜمُ  ؾمػم"ًمّرضم٤مل، وذم أؾمامء ا "ٞم٥م اًمتٝمذي٥مهشمذ"و "اإلؾملم

 .(124، 6/123 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")       ذًمؽ. وهمػم "ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمّرضم٤مل"و
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 .(2)"(1)اإلؾملم شم٤مريخ"

 مستحولٍ ب وٓ ـلقدرة بواجٍب  طالؾةَ ٓ 

 اًم٘مدرةُ  :أي-٘م٤من يتٕمٚمّ  ومل ،واعمًتحٞمُؾ  ظمرج اًمقاضم٥ُم ": "اًمٙمٜمز"وذم 

ي٘مٌؾ  ه سمٕمد قمدم، ومام ٓرشم٤من، وُمـ ٓزم إصمر وضمقدُ ام صٗمت٤من ُم١مصم  ٕهّن  :اهام -واإلرادةُ 

ي٘مٌؾ  احل٤مصؾ، وُم٤م ٓ حتّمٞمُؾ  ًمئل يٚمزمَ  :هلام يٙمقن أصمراً  ٓ ،-يم٤مًمقاضم٥م- أصلً  اًمٕمدمَ 

 :احل٘مٞم٘م٦م م ىمٚم٥ُم ٚمزِ إذ ًمق أُمٙمـ ًمَ  :اهام رَ يت٠مصمّ  ٛمٙمـ أنيُ  ٓ ،-يم٤معمًتحٞمؾ- اًمقضمقدَ 

ٝمام اهام، سمؾ ٘مِ ذم قمدم شمٕمٚم   أصلً  ىمّمقرَ  ٓ ، ومحٞمٜمئذٍ ، ويملمه٤م حم٤مٌل ف ضم٤مئزاً ػمورشمِ ًمَّم 

ًِ ٘مُ شمٕمٚم   جيقزَ  أن إذ يٚمزم قمٚمٞمف طمٞمٜمئذٍ  :ؼتٕمٚم  ذم اعم اًم٘مّمقرُ   ٝمام، وإقمدامُ ٝمام سم٢مقمدام أٟمٗم

، ٝم٤م ٝم٤م قمـ ُمًتح٘مّ ث، وؾمٚمٌُ ي٘مٌٚمٝم٤م ُمـ احلقادِ  عم٤م ٓ ٦مِ ًمقهٞمّ إُ  ات اًمٕم٤مًمٞم٦م، وإصم٤ٌمُت اًمذّ 

 ،قمٔمٞمؿ ختٚمٞمطٍ  ي إممي١مد   وهذا اًمت٘مديرُ  !؟... ُمـ هذا أقمٔمؿُ  وٟم٘مصٍ  ووم٤ًمدٍ  ىمّمقرٍ  وم٠مي  

 .(3)"يمٗمرٌ  وٓ إيامنٌ  ، وٟٓم٘مٌؾ  وٓ يٌ٘مك ُمٕمف قم٘مٌؾ  ٓ ،ضمًٞمؿ وختري٥ٍم 

 مزْ َح  الل ابنِ َض 

 (4)مطمزْ  اسمـ ح سمٜم٘مٞمْمف ومٜم٘مؾ قمـّس  ،وًمٕمامءة سمٕمض إؿم٘مٞم٤مء ُمـ اعمٌتدقم٦م قمـ هذا

                                                          

اهلل حمٛمد  قمٌد يـ أيباًمدّ  احل٤مومظ ؿمٛمس ًمإلُم٤مم: "شم٤مريخ اإلؾملم"ي٘م٤مل ًمف  "شم٤مريخ اًمَذهٌل"أي:  (1)

 ه.748   ؾمٜم٦ماعمتقرّم  اًمذهٌل، ُمِم٘ملسمـ أمحد اعمٍمي اًمد  

 (.6/123 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"و .272، و1/262 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  61صـ "اعم٤ًمَُمرة" (2)

 .مل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜمّص ( 3)

 384ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،اًمٔم٤مهري حمٛمد أسمق زًمُ ٟمدُ قي إَ ُمَ زم إُ ؾمٕمٞمد سمـ طَم أمحد سمـ  سمـقمكم  هق (4)

٥ًم وإدب وإصقل واًمت٤مريخ واًمٜم  واحلدي٨م غ شمّم٤مٟمٞمٗمف ذم اًمٗم٘مف. ُمٌٚمَ ه456  ؾمٜم٦موشمقذّم 

 "إطمٙم٤مم طمٙم٤مم ٕصقلاإل" :وُمـ مجٚمتف ،دُمـ أرسمٕمٛمئ٦م جمٚم   قمغم اعمخ٤مًمٗملم ٟمحقٌ  واًمردّ 

= 
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ي٘مدر ًمٙم٤من  إذ ًمق مل :داً ًمَ وَ  أن يتخذَ  ىم٤مدرٌ  ف شمٕم٤مممإٟمّ ": (1)"حؾٚمؾ واًمٜمّ اعمِ "ف ىم٤مل ذم أٟمّ 

 .(2)"زاً قم٤مضمِ 

ٜمٞمع ُمـ اًمِّم   يٚمزُمف قمغم هذا اًم٘مقلِ قماّم  َل ٛمِ يمٞمػ قمَ  !عذا اعمٌتدِ ه َل ٛمْ وم٤مٟمٔمر قمُ 

 ٘مّمقرُ ام يٙمقن ًمق يم٤من اًمإٟمّ  اًمٕمجزَ  ف أنّ ، ويمٞمػ وم٤مشمَ ق إًمٞمٝم٤م اًمقهؿُ يتٓمرّ  اًمتل ٓ ،اًمٚمقازم

 .ذًمؽ قمجزٌ  أنّ  ؿ قم٤مىمٌؾ يتقهّ  ومل ،ٝم٤م٘مِ ٦م شمٕمٚم  ٤م إذا يم٤من ًمٕمدم صحّ ُمـ ضم٤مٟم٥م اًم٘مدرة، أُمّ 

ف ع وأؿمٞم٤مقمِ هذا اعمٌتدِ  ظمذ قمٜمف ضمقاُب ـ أُ ُمَ  َل أوّ  نّ أ :إؾمح٤مق أسمق وذيمر إؾمت٤مذُ 

ط، ذم صقرة اإلٟم٤ًمن وهق خيٞمّ  ، طمٞم٨م ضم٤مءه إسمٚمٞمٌس إدريس  يمٞمِؽ ٝمؿ اًمرّ سمح٥ًم ومٝمٛمِ 

وم٘م٤مل:  ومج٤مءه سم٘منمة سمٞمْم٦مٍ  ،"ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل" :وظمرضمتٝم٤م وي٘مقل ذم دظمٚم٦م اإلسمرة

ٟمٞم٤م اًمدّ  جيٕمَؾ  أن رٌ اهلل ىم٤مدِ "وم٘م٤مل ذم ضمقاسمف:  !؟"ٟمٞم٤م ذم هذه اًم٘منمةاًمدّ  جيٕمَؾ  ي٘مدر أن  هللُ "

يرو قمـ  مل هذا وإن"ر، ىم٤مل: ٞمف ومّم٤مر أقمقَ إطمدى قمٞمٜمَ  وٟمخَس  "هذه اإلسمرة ذم ؾمؿّ 

وأظمذ "ىم٤مل:  "يردّ  ٓ واٟمتنم فمٝمقراً  وم٘مد فمٝمرَ  ،-ؿٚمّ اهلل قمٚمٞمف و ًمف وؾم صغّم -اهلل  رؾمقل

ح هذا وأوَو  ،ُمـ هذا اجلٜمس ذم ُم٤ًمئؾ يمثػمةٍ  أضمقسم٦مً  ُمـ ضمقاب إدريس  إؿمٕمرُي 

ًّ  إن"، ىم٤مل: "اجلقاب  ،ل قمٚمٞمفهِ  قمغم ُم٤م واًم٘منمةُ  ،ل قمٚمٞمفٟمٞم٤م قمغم ُم٤م هِ اًمدّ  ٤مئؾ أنّ أراد اًم

 ،واطمد زٍ ذم طمٞمّ  أو شمٙمقنَ  شمتداظمَؾ  ناًمٙمثػمة يًتحٞمؾ أ إضم٤ًممَ  وم٢منّ  :يٕم٘مؾ ُم٤م ي٘مْؾ  ومٚمؿ

َ اًم٘منمة وجيٕمٚمَ  ٟمٞم٤م ىمدرَ اًمدّ  رَ يّمٖم   أراد سمف أن وإن ٟمٞم٤م اًمدّ  ىمدرَ  اًم٘منمةَ  ٝم٤م ومٞمٝم٤م، أو يٙمؼم 

                                                          

= 

 يمت٤مب"و "٦م اًمقداعيمت٤مب طمجّ "و "ّم٤مرى ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾشمٌديؾ اًمٞمٝمقد واًمٜم إفمٝم٤مر "و

 (.554، 5/553 "روملم٤مهدي٦م اًمٕم")          ."اًمٗمّمؾ سملم أهؾ إهقاء واًمٜمحؾ

زم طَم  اسمـ"حمٛمد قمكم سمـ أمحد اعمٕمروف سمـ ٕيب :"يمت٤مب اًمٗمّمؾ سملم أهؾ إهقاء واًمٜمحؾ" أي: (1)

 (.2/662 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")   .                                                    ه456اعمتقرّم ؾمٜم٦م  "اًمٔم٤مهري

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  2/22...إًمخ،  و٤م واًمٕمدل واًمّمدقاًمٙملم ذم اًمًخط واًمرّ  "اًمٜمحؾوٚمؾ اعمِ " (2)
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ام وإٟمّ "اعمِم٤ميخ:  وىم٤مل سمٕمُض  ،"قمغم ذًمؽ وقمغم أيمثر ُمٜمف رٌ ىم٤مدِ  اهللُ !ومٚمٕمٛمري ،ٝم٤م ومٞمٝم٤موجيٕمٚمَ 

ًّ  ٕنّ  :هٙمذا اجلقاَب  ؾ إدريس يٗمّم   مل ٌف قمغم هذا ، وهلذا قم٤مىمَ ٧ٌم ُمتٕمٜم   دٌ ٕم٤مٟمِ ُمُ  ٤مئَؾ اًم

 ًّ  .اٟمتٝمك (1)"ُمثٚمف ؾم٤مئؾٍ  يمؾ   لم، وذًمؽ قم٘مقسم٦مُ ال سمٜمخس اًمٕمَ ١ماًم

 اهناابادمكن اه ادرادُ 

هٜم٤م ٤مسم٤معمٛمٙمـ ه : واعمرادُ (3)٘م٤مينىم٤مل اًمٚم": (2)"٦م٥م اًمقومٞمّ اعمٓم٤مًمِ "ز ذم وىم٤مل اًمٜم٤مسمٚمُ 

ف ًمذاشمف، قمدُمُ  ه وٓيٛمتٜمع وضمقدُ  ٓ ُم٤م يمؾ   وأف ًمذاشمف، قمدُمُ  ه وٓجي٥م وضمقدُ  ٓ ُم٤م يمؾ  "

 ،لمرش، سم٢مدظم٤مل اًمٓمرومَ رش إمم اًمٗمَ ، ُمـ اًمٕمَ رو٤مً يم٤من أو قمَ  قهراً ، ضَم زئٞم٤مً يم٤من أو ضُم  ٞم٤مً ٚمّ يمُ 

 ،سمؾ ًمٖمػمه ،ًمذاشمف ه ُمـ اعمٛمٙمٜم٤مت ٓر وضمقدُ يتّمقّ  ٓ ومدظمؾ ُم٤م "صم٧ٌم ُمٝمام إنسمؾ وُم٤م ًمزِ 

ؼ ٦م شمٕمٚمّ لم ذم صحّ ىمقًمَ  طمدُ وهق أ ،ٝمؾضَم  يم٢ميامن أيب ،فاهلل سمٕمدم وىمققمِ  ؼ قمٚمؿِ يمٛمٛمٙمـ شمٕمٚم  

مه٤م قمغم اإلؾملم سمٞمٜمٝمام سمحٛمؾ أطمدِ  ٦مُ ؼ طمجّ وىمد وومّ  ،ؼ اًمٕمٚمؿ٦م سم٤معمٛمتٜمع ًمتٕمٚمّ ًمٞمّ زَ اًم٘مدرة إَ 

 . ظمره إمم... (4)"ؼ اًمٕمٚمؿ سم٤مُمتٜم٤مقمفٔمر ًمتٕمٚم  ر قمغم اًمٜمّ وأظَم  ،ٔمر ًمذاشمفاًمٜمّ 

 ّٓ إورئٞمس،  دوةٌ سملم اًمٌٓملن، ًمٞمس ًمف ىمُ  م هذي٤منٌ زْ طَم  هٜم٤م ٓسمـ٤موىمع ه"وومٞمف: 

 .(5)"اًمْملًم٦م إسمٚمٞمس ؿمٞمُخ 

يٌ٘مك ُمٕمف  قمٔمٞمؿ ٓ ختٚمٞمطٍ  ي إمماًمٗم٤مؾمد ي١مد   ومذًمؽ اًمت٘مديرُ  ،وذم اجلٛمٚم٦م"وومٞمف: 

                                                          

 مل ٟمٕمثر قمٚمٞمف. (1)

ٜمٞم٦م"أي:  (2)  ً  .ه1143اًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمُٚمز، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  : ًمٚمِمٞمخ قمٌد"اعَمٓم٤مًم٥م اًمَقومّٞم٦م ذح اًمٗمرائد اًم

 (.5/476 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم". و4/332 "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن")           

 .426، 1/425ُمـ أطمٙم٤مم،  ٕم٤مين وُم٤م هل٤مسم٤مب شمٕمّٚم٘م٤مت صٗم٤مت اعم "هداي٦م اعمريد"أي: ذم  (3)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  84ىمـ "ٓم٤مًم٥م اًمقومٞم٦ماعمَ " (4)

 .85ىمـ اعمرضمع ٟمٗمًف، (5)
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، وخلٗم٤مء هذا اعمٕمٜمك قمغم سمٕمض ُمـ اعمٕم٘مقٓت أصلً  رءٌ  ُمـ اإليامن، وٓ رءٌ 

ٚمؾ اعمِ "ف ىم٤مل ذم م أٟمّ طمزْ  ومٜم٘مؾ قمـ اسمـ ،ح سمٜم٘مٞمض ذًمؽّس  ،إهمٌٞم٤مء ُمـ اعمٌتدقم٦م

وم٤مٟمٔمر  ،(1)"قمٚمٞمف ًمٙم٤من قم٤مضمزاً  ي٘مدرْ  إذ ًمقمل :داً ًمَ وَ  يتخذَ  أن رٌ ف شمٕم٤ممم ىم٤مدِ إٟمّ ": "ؾحواًمٜمّ 

اًمتل  ،قازمٜمٞمٕم٦م ُمـ اًمٚمّ هذه اعم٘م٤مًم٦م اًمِّم   يٚمزم قمغميمٞمػ همٗمؾ قماّم  !هذا اعمٌتدعِ  اظمتلَل 

ضم٤مء ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  ام يٙمقن ًمق يم٤من اًم٘مّمقرُ إٟمّ  اًمٕمجزَ  ف أنّ ويمٞمػ وم٤مشمَ  !هؿشمدظمؾ حت٧م وَ  ٓ

هذا  أنّ  ؿ قم٤مىمٌؾ يتقهّ  ومل ،اًم٘مدرة َؼ ٤م إذا يم٤من ًمٕمدم ىمٌقل اعمًتحٞمؾ شمٕمٚم  أُمّ  !اًم٘مدرة

 .إمم  ظمر اًمتِمٜمٞمٕم٤مت... (2)"قمجزٌ 

قمـ يمقن اهلل شمٕم٤ممم  (3)ٛمٜملاهلل سمـ أؾمٕمد اًمٞمَ  اًمٕم٤ممل قمٌد ئؾ اإلُم٤ممُ ىمد ؾُم "وومٞمف: 

  ك ىم٤مل اًمٖمزازم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:طمتّ  ،قمغم مجٞمع اعمٛمٙمٜم٤مت راً ىم٤مدِ 
ٍ
ء  ﴾﴿ظَم٤مًمُِؼ يُمؾ  َرْ

ف، واىمتٍم قمغم ذًمؽ، ومٝمؾ يٚمحؼ سمذًمؽ ف وصٗم٤مشمُ خيرج ُمـ ذًمؽ ذاشمُ  :[16 :قمد]اًمرّ 

 قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ل ؾم٤مئٌؾ ٠مأٟمقاقمٝم٤م؟ وم٘مد ؾم هل؟ وُم٤م ُمـ اعمًتحٞملت؟ وُم٤م رءٌ 

َٞم٤مِط﴾  اٟم٘مٓم٤معُ " :وىم٤مل ،[42 :أي٦م ]إقمراف... ﴿طَمت ك َيٚم٩َِم اجْلََٛمُؾ ذِم ؾَمؿ  اخْلِ

ّٓ قمغم اًم٘مدرة، وف قمغم اؾمتح٤مًمتِ  ٝمؿ يدّل ـمٛمٕمِ  ّٓ يٞم٠مؾمقا،  مل إ ُمـ  آؾمتح٤مًم٦مَ  يريدَ  أن إ

 اقمٚمؿْ "وم٠مضم٤مب سم٘مقًمف:  "؟، ومام اًمذي جي٤مب سمف هذا اًم٤ًمئؾذاشم٤مً  ٓ ف قم٤مدةً ضمٝم٦م اُمتٜم٤مقمِ 

                                                          

 .2/22...إًمخ،  ًخط واًمرو٤م واًمٕمدل واًمّمدقاًمٙملم ذم اًم "اًمٜمحؾوٚمؾ اعمِ " (1)

 .85ىمـ "ٓم٤مًم٥م اًمقومٞم٦ماعمَ "(2)

 لاًمًٕم٤مدات اًمٞمٛمٜم يـ أسمقُم٤مم قمٗمٞمػ اًمدّ اإل لؾمٕمد سمـ قمغم سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ وملح اًمٞم٤مومٕمأقمٌد اهلل سمـ  (3)

ًمف ُمـ  .ه٤768مدى أظمرة ُمـ ؾمٜم٦م ذم مُج  وشمقذّم  698ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،لمٟمزيؾ احلرُمَ  ل٤مومٕماًمِّم 

ك اعمٗم٤مظمر ؾمٜمَأ"، و"وشملوة يمت٤مسمف اًمٕمزيز رؿم٤مد واًمتٓمريز ذم ومْمؾ ذيمر اهلل اإل" :اًمتّم٤مٟمٞمػ

ًّ رؾم٤مًم٦م اعمٚمٙمّ "و "سمٛمٜم٤مىم٥م اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمكم وض رَ "و "قومٞم٦م٤مدة اًمُّم ٞم٦م ذم ـمريؼ اًم

 .(381، 5/382 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")          وهمػم ذًمؽ. "اًمري٤مطملم ذم طمٙم٤مي٤مت اًمّم٤محللم
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ًُ وإيّ  ٘مؽ اهللُووم  -  مجٞمعَ  أنّ  -دىيغ واًمرّ ُمـ اًمزّ  وطمٗمٔمٜم٤م مجٞمٕم٤مً  !دىٚمقك ـمريؼ اهلُ ٤مي ًم

ُمٜمف  خيرج رءٌ  أىم٤ًمم، ٓ ذم صملصم٦مِ  حٌٍم ّمػ سم٤مًمقضمقد واًمٕمدم وآٟمٕمدام ُمٜماشمّ  ُم٤م

 .، وُمًتحٞمؾٍ ه، وضم٤مئزٍ وضمقدِ  قمـ واضم٥م ،واًمتحّمٞمؾ كٝماًمٜم   وزمأُ  قمٜمد

ّٓ اًمقضمقد ومٚمٞمس هق  ٤م واضم٥ُم وم٠مُمّ  ٦م اعمٕمٜمقيّ  (1)ذم مجٞمع ذاشمف وصٗم٤مشمف ،اًم٤ٌمري إ

ً  اًمذّ   ٜمٞم٦م.اشمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م اًم

ف، ٤مٟمع وقمدُمِ اًمّّم  دوِث ، وطُم اًمٕم٤مملَ  دمِ اًم٤ٌمري، وىمِ  ذيِؽ  ومٛمثُؾ  ٤م اعمًتحٞمُؾ وأُمّ 

 ٞم٤مت دونٚمّ سم٤مًمٙمُ  قم٤ممل، أو قم٤معم٤مً  خمت٤مر، أو همػمَ  ٦م، وسمٕمْمٝم٤م يمٙمقٟمف همػمَ ًمٞمّ زَ صٗم٤مشمف إَ  وقمدمِ 

  ّمٗم٤مً اعمٕمدوم، أو ُمتّ  زئٞم٤مت، أو سم٤معمقضمقد دوناجلُ 
ٍ
ُمـ ؾمامت اًمٜم٘مص وصٗم٤مت  سمٌمء

 .ٛمٞمؾ قمـ احلّؼ ويَ  ـ اًمٙمامَل ي٤ٌميِ  ُم٤م ٚمؼ، ويمّؾ اخلَ 

ده ، أوضَم قى اهلل ؾِم  ق ُم٤م، وهاًمٕم٤مملَ  ف ومجٛمٞمعُ ه وقمدُمُ جيقز وضمقدُ  ٤م ُم٤موأُمّ 

ه، قمغم طم٥ًم وضمقدِ  ُم٤م ضم٤مز سم٘م٤مءُ ف، ويٕمدُمف سمٕمدقمدُمِ  سمٕمدُم٤م ضم٤مز دوامُ  -ؾمٌح٤مٟمف- احلؼ  

هذا اًمٙملم اعمذيمقر  ويمؾ   ،ك ذم فم٤مهر اًمٕمٚمؿ ٔسم٤مدهُمٜمتٝمَ  ٓ ده وضمقداً قضمِ يُ  ه، صمؿّ ُمرادِ 

 
ٍ
ًّ  ًمٞمس ذم رء قمغم وضمف اًمتقـمئ٦م واًمتٛمٝمٞمد، وسمٞم٤من ف ُمتُ  ىمدّ ال اعمًٓمقر، همػم أيّن ١مُمـ اًم

 د قمٚمٞمف ُمـ ىم٤مقمدة إصؾ احلٛمٞمد.يٕمتٛمَ  ُم٤م

 ادستحوالت ثالثةٌ 

ًّ يتٕمٚمّ  ٤م ُم٤موأُمّ   ُمًتحٞمٌؾ  (1): اعمًتحٞملت صملصم٦مٌ  ومٛمـ اعمٕمٚمقم أنّ  ،ال١مؼ سم٤مًم

                                                          

ات قمـ اًمذّ  ات، ص٤مدرةٌ سم٤مًمذّ  ات، ٓات، سم٤مىمتْم٤مء اًمذّ اًمذّ  واضم٦ٌمُ  ٗم٤متاًمّّم  أنّ  اًمتح٘مٞمُؼ  أؾول: (1)

هلٞم٤ّمت، واًمٜمٔمر ذم اإل 3اًمّريمـ  "ؾحّّم اعم"]اٟمٔمر:  ازياًمّر  ٘مف اإلُم٤ممُ آظمتٞم٤مر، يمام طم٘مّ  سم٤مإلجي٤مب دون

 [114شمٕم٤ممم، صـ جيقز ىمٞم٤مُم احلقادث سمذاشمف ذم اًمّذات واًمّّمٗم٤مت وإومٕم٤مل وإؾمامء، ُم٠ًمًم٦م: ٓ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[       ٦م ُمـ آومت٘م٤مر.ات اًمٕمٚمٞمّ وعم٤م هل٤م إمم اًمذّ  :اًمقاضم٥م دِ ٓؾمتح٤مًم٦م شمٕمد   :وهق احلؼ  
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ُمٜمٝم٤م  واطمدٍ  ٝم٤م يرضمع يمؾ  وىمد رأيتُ  .قم٤مدةً  وُمًتحٞمٌؾ  (3)، ذقم٤مً  وُمًتحٞمٌؾ  (2)، قم٘ملً 

 ذم صملصم٦م. طم٤مصٚم٦م ُمـ رضب صملصم٦مٍ (1)شمًع ٘مكم إمم صملصم٦م، ومٞمٙمقن اعمجٛمقعُ ذم اًمت٘مًٞمؿ اًمٕمَ 

، أو دون قم٤مدةٍ  ، أو ذقم٤مً وقم٤مدةً  ذقم٤مً  ٤مً أيْم يًتحٞمَؾ  ٤م أنإُمّ  قظؽادستحول اـعَ 

ًمٕمدم اضمتامع سمٕمض  :ٝم٤م ؾم٤مىمطٌ سمٕمُْم  وهذه إىم٤ًمم اًمتًٕم٦مُ  ...،وهٙمذا دون ذعٍ  قم٤مدةً 

 وقم٤مدةً  ذقم٤مً  ُمًتحٞمٌؾ  قم٘مكم   ُمًتحٞمؾٍ  يمؾ   أنّ  :ذًمؽ وإيْم٤مُح  اعمذيمقرات ُمع سمٕمض.

ٞمؾ اًمٔمقاهر اًمتل ُي  مجٞمعَ  إنّ " :ٓؾمتثٜم٤مء ُمراد، وهلذا ٟم٘مقل ىم٤مسمؾٍ  ـمراد، همػمقمغم وضمف اإل

ف إذا ذًمؽ أٟمّ  ،ٜمٝم٤مقاـمِ يٚمٞمؼ اه٤م ذم ُمَ  ٝم٤م قمغم ُم٤مجي٥م شم٠مويٚمُ  ،ه٤م قمغم فمقاهره٤مءَ ضمراإ اًمٕم٘مُؾ 

 ،ٞم٤مً ر فمٜمّ ، وأظَم ٤مً لم، أو أطمدمه٤م ىمٓمٕمٞمّ ٞمَ ٜمّ لم، أو فمٞم  يٙمقٟم٤م ىمٓمٕمِ  ٤م أنوم٢مُمّ  ،ًمٞملنض اًمدّ شمٕم٤مرَ 

ّٓ لم ٞمَ يٙمقٟم٤م ىمٓمٕمِ  جيقز أن وٓ يم٤من ذم  إن ، أو ُمٜمًقظم٤مً ًٓ ٞمٝمام ُم١مو  ُمدًمقًمَ  أطمدُ  يٙمقنَ  أن إ

  إطمٙم٤مم ُمؽماظمٞم٤مً 
ٍ
ح شمرضّم  ،رأظَم  دون ٤مً مه٤م ىمٓمٕمٞمّ يم٤من أطمدُ  ُمـ إزُم٤من، وم٢من قمٜمف سمٌمء

 ."قمل قمغم اًمٕم٘مكمح اًمنّم يؽمضّم  ،لمٞمَ يم٤مٟم٤م فمٜمّ  ، وإن٤مً يم٤من أو ذقمٞمّ  ٤مً قم٘مٚمٞمّ  اًم٘مٓمٕمُل 

ع وقمدم ُمت٤مسمٕم٦م اًمنّم  (2)ًمقضمقب :ه قم٤مدةً يًتحٞمؾ وضمقدُ  رشطاً  مستحولٍ  وؿل  

، عُ جلقاز خم٤مًمٗم٦م اًمٕم٘مؾ عم٤م ورد سمف اًمنّم  :يًتحٞمؾ ذًمؽ قم٘ملً  ٦م ًمف، وٜٓم٦م اًمٕم٤مدة اًمٕم٤مُمّ ُم٤ٌميَ 

                                                          

، قم٘ملً  (1) يًتحٞمَؾ  ٤م أنإُمّ  ،اعمًتحٞمَؾ  وذًمؽ أنّ  ،ًمً٘مقط اًمٌٕمض سم٤مًمتٙمرار :سمؾ ؾمٌٕم٦مٌ  أؾول: (1)

 ذقم٤مً  أو (6) ،وقم٤مدةً  قم٘ملً  أو (5)، وذقم٤مً  قم٘ملً  أو (4)، قم٤مدةً  أو (3) ،أو ذقم٤مً  (2)

ومتٌ٘مك  ،واخل٤مُمُس  اسمعُ ٓن واًمرُمٜمٝم٤م إوّ  ، واًم٤ٌمـمُؾ مجٞمٕم٤مً  وقم٤مدةً  وذقم٤مً  قم٘ملً  أو (7) ،وقم٤مدةً 

 .٤م[]اإلُم٤مم أمحد رو                     .صم٤مًمث٦مٌ 

٦م، وىمد ذم اجلٜمّ يمدظمقل يم٤مومرٍ  ،٦مؼ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتٙمقيٜمٞمّ ىمد شمٙمقن ومٞمام يتٕمٚمّ  ٦مُ اًمنمقمٞمّ  آؾمتح٤مًم٦مُ  أؾول: (2)

لم، وُمع هذا اًمتٕمٚمٞمٚمَ  ٔمر إًمٞمٝمام ذيمرَ ـمٝم٤مرة، وم٤ٌمًمٜمّ سمل ةٍ يمقضمقد صل ،٦مشمٙمقن ذم إطمٙم٤مم اًمتنميٕمٞمّ 

ف، وًمق خم٤مًمٗمتِ  وٓ ػ قمغم ُمت٤مسمٕم٦م أطمدٍ شمتقىمّ  ٓ اعمًتحٞملِت  وم٢منّ  :دقاعمت٤مسمٕم٦م سم٤مًمّّم  ومم شمٌديَؾ يم٤من إَ 

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.    خيٗمك. لم يمام ٓقمـ إيراد شمٕمٚمٞمٚمَ  لم ُمٖمٜمٞم٤مً قمغم يمل اًمقضمٝمَ   سمف ًمٙم٤من دًمٞملً قمؼّم 
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ذم ؾم٤مئر  عُ ضمق، واًمرّ وضم٥م ذقم٤مً  وإن ٤مر قم٘ملً اًمٙم٤مومر ذم اًمٜمّ  جي٥م ختٚمٞمدُ  وهلذا ٓ

 ٌف اًمٕم٘مُؾ ف اًمٕم٘مقل، ٟمٕمؿ ُم٤م أوضَم زشمْ ضمقّ  إمم ُم٤م ٓ ،ع اعمٜم٘مقليث٧ٌم ذم اًمنّم  إطمٙم٤مم إمم ُم٤م

، ًٓ يم٤من ُم١مو   ٤مً يم٤من ىمٓمٕمٞمّ  ف إنظملومَ  ٕنّ  :قمٜمف ُمـ مجٚم٦م اإلحل٤مد ُمـ آقمت٘م٤مد، وم٤مًمٕمدوُل 

 .يم٤من سم٤مـملً  ٤مً يٙمـ ىمٓمٕمٞمّ  مل وإن

 ٚمؿ هذا ومجٛمٞمعُ إذا قمُ  .ذقم٤مً  وٓ يًتحٞمؾ قم٘ملً  ٓ طادةً  مستحولٍ  وؿّل 

 .ًمٚم٘مدرة اه٤م َؼ شمٕمٚمّ  ٦م ٓاعمًتحٞملت اًمٕم٘مٚمٞمّ 

ٞمؾ ُمثؾ اضمتامع اًمٚم   ،وىمد رأي٧م اعمًتحٞملت اًمثلصم٦م دمتٛمع ذم سمٕمض إؿمٞم٤مء

ْٞمُؾ ؾَم٤مسمُِؼ اًمٜم َٝم٤مِر﴾ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ف ذقم٤مً ٝم٤مر، واؾمتح٤مًمتُ واًمٜمّ  َٓ اًمٚم  [ 42 :]يس (1)﴿َو

 .(2)ُمع وضمقد اعمًتحٞمؾ اًمٕم٘مكم ُمٓمردٌ اًمٕم٤مدي ومٝمق  ٤م اعمًتحٞمُؾ وأُمّ  ،وهمػمه

 شمراً وِ  ، أو ٓٗمٕم٤مً وؿَم  شمراً ء وِ اًمٌّم  يمقنُ  :٤مً أيْم٘مكم وُمـ ُمث٤مل اعمًتحٞمؾ اًمٕمَ 

 .(3)لمٟم٘مٞمَْم  ، ويمذًمؽ يٓمرد ذًمؽ ذم يمّؾ ٗمٕم٤مً ؿَم  وٓ

ل اعم٠ًمًم٦م اخلٞم٤مط، وه ؿّ ؾ ذم ؾَم اجلٛمَ  ًمقُج وُ  :٤مً أيْموُمـ ُمث٤مل اعمًتحٞمؾ اًمٕم٘مكم 

 اعمًتدقمك ومٞمٝم٤م اجلقاب.

ي اًم٘مقل سمف ي١مد   وقمدمُ  ،سم٤مٓىمتدار قمغم ذًمؽ شمٕم٤ممم ػ احلؼ  قَص يُ  مِلَ مل :لوإن ؾو

                                                          

 ف وأواٟمف، ومٔمٝمر دًٓم٦مُ يت ذم وىمتِ ٠مف، ويومٞمدظمؾ قمٚمٞمف ذم ؾمٚمٓم٤مٟمِ  َر مه٤م أظَم يٖمٚم٥م أطمدُ  ٓ :أي (1)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                    ٝمام.قمِ اًمٙمريٛم٦م قمغم اؾمتح٤مًم٦م اضمتام ]أي٦م[

 .ـمرادٝمام سم٤مًمقضمقد واإلوصٗمُ  ومّمّح  ،ف آؾمتح٤مًم٦مَ أراد سم٤معمًتحٞمؾ هٜم٤م وومٞمام ىمٌٚمَ  (2)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.

 ،ٝماماضمتامقمُ  يّمّح  لم ُٓمتخ٤مًمٗمَ  يمؾ   :٦مٖمقيّ اًمٚمُ  رذم أو احل٘مٞم٘م٦مِ اًمٕمُ  أراد اهام قمغم ؾمٌٞمؾ قمٛمقم اعمج٤مزِ  (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                   ر.أظَم  ُمٜمٝمام وضمقدَ  يمؾ   ومٞمٜم٘مض وضمقدُ 
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ؾ ٛمَ قمغم شمّمٖمػم اجلَ  ىم٤مدرٌ  اهللَ وم٢منّ  :ي إًمٞمفي١مد   ذًمؽ ٓ :ؾلُت  .ه٤مإمم ىمٍم اًم٘مدرة وىمّمقرِ 

ؾ، ٛمَ اجلَ  يًعَ  اخلٞم٤مط إمم أن ؿّ اخلٞم٤مط، وقمغم شمقؾمٞمع ؾَم  ؿّ ٩م ذم ؾَم ٚمِ سمحٞم٨م يَ  يّمػمَ  إمم أن

 اًمٕمٚمامءُ  ٘مكم اًمذي ٟمص  ومذًمؽ ُمـ اعمًتحٞمؾ اًمٕمَ  ،ُمٜمٝمام قمغم صقرشمف ٞمف ويمؾ  ًمقضمف وم٤م وُ وأُمّ 

 .سمخلف اعمًتحٞمؾ ذم اًمٕم٤مدة ،ًمٚم٘مدرة سمف َؼ شمٕمٚم   ف ٓقمغم أٟمّ 

 ي٘مقَل  ُمف أنًمزِ  "اخلٞم٤مط ؿّ ذم ؾَم  ؾِ ٛمَ ًمقج اجلَ يًتحٞمؾ وُ  ف ٓإٟمّ " :ـ ىم٤ملوُمَ  :ؾلُت 

ف، ومٚمق ذم اإلُمٙم٤من وقمدُمِ  قاءٌ ًمٕم٘مؾ ؾَم ام ذم اٝم٤مر، ٕهّن ٞمؾ واًمٜم  سمٕمدم اؾمتح٤مًم٦م اضمتامع اًمٚم  

 ٝمؾ ُم٤مُمـ اجلَ  ًمٙم٤من رايم٤ٌمً  ،"٤مً أيْمٝم٤مر ذم اًم٘مدرة ٞمؾ واًمٜم  اًمٚم   يًتحٞمؾ اضمتامعُ  ٓ" :ىم٤مل

 .ُمـ اًمٕم٘مؾ ـ ًمف أدٟمك رءٌ قمغم ُمَ  كخيٗم ٓ

ّٓ  ٝم٤مر هن٤مراً اًمٜم   يٕم٘مُؾ  ٓ أؾول:وذم اؾمتح٤مًم٦م ذًمؽ  يٕم٘مؾ  ٞمؾ، وٓه٤مب اًمٚم  سمٕمد ذَ  إ

ّٓ  ًمٞملً  ٞمُؾ اًمٚم   د يقضَم  ر، وٓعمجلء أظَم  ُمٜمٝمام ذطٌ  يمؾ   ه٤مُب ٝم٤مر، ذَ ه٤مب اًمٜم  سمٕمد ذَ  إ

ّٓ  اعمنموطُ  د يقضَم  ومل ،طد اًمنّم يقضَم  مه٤م ٓيذه٥م أطمدُ  مل ط، وُم٤موضمقد اًمنّم  قمٜمد إ

 .!اعمنموط، وهق اعمٓمٚمقب

 ،(2)، ومه٤م ٟم٘مٞمْم٤مناًمٔمٚمٛم٦مُ  ٞمؾِ اًمٚم   وصٗم٦مُ  ،(1)قرُ اًمٜم   ٝم٤مرِ اًمٜم   صٗم٦مُ  :٤مً أيْم وأؾول

 .!، وهق اعمٓمٚمقبٝم٤مر حم٤مٌل ٞمؾ واًمٜم  اًمٚم   ، وم٤مضمتامعُ لم حم٤مٌل اًمٜم٘مٞمَْم  امعُ واضمت

ّٓ ، وٝم٤مرُ ك يذه٥م اًمٜم  طمتّ  ٞمُؾ جيلء اًمٚم   ٓ :٤مً أيْم وأؾول  ضمقد ٟمقرِ ًمقُ  :يٙمـ ًمٞملً  مل إ

، ومٞمٙمقن ٝم٤مرُ اًمٜم   ك يذه٥َم جيلء طمتّ  ىمد ضم٤مء، وهق ٓ ٞمُؾ اًمٚم   ٛمس، ومٚمق اضمتٛمٕم٤م ًمٙم٤منَ اًمِّم 

 .!ٚمٌػ ظُم ، هذا ُمٕمدوُم٤مً  ُمقضمقداً 

                                                          

 ،يٛمٜمع ُم٤مٟمعٌ  ومٞمًتٜمػم اه٤م ًمقٓ ،ٛمسًمٚمِّم  ًٞمؿ طمٞم٨م هق ُم٘م٤مسملً اًمٜمّ يمقٟمف سمحٞم٨م يٙمقن قم٤مملَ  :أي (1)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                   ٞمؾ.اًمٚم   صٗم٦مَ  اًمٔمٚمٛم٦مِ  قمٚمٞمف يمقنَ  ْس وىمِ 

ٟمٕم٤مم َوضَمَٕمَؾ اًمٔم ٚماَُمِت َواًمٜم قَر﴾﴿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: :انودّ  :أي (2)  ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.    [، أو قمدم وُمٚمٙم٦م.1 :]ا
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يًع ذم اًمٕم٘مؾ  ٓ ٖمػمُ ، واًمّّم اخلٞم٤مط صٖمػمٌ  ؿّ ، وؾَم ؾ يمٌػمٌ ٛمَ اجلَ  :أؾولويمذًمؽ 

 ّٓ ّٓ يًٕمف  ٓ ، واًمٙمٌػمُ ف صٖمػماً ُمثٚمَ  إ ذم طم٤مل يمقن  يمٌػماً  ٖمػمُ ف، ومٚمق وؾمع اًمّّم ُمثٚمُ  يمٌػمٌ  إ

 يمٌػماً  ، واًمٙمٌػمُ يمٌػماً  صٖمػماً  ٖمػمُ اًمّّم  يٙمقنَ  م أن، ًمزِ يمٌػماً  واًمٙمٌػمُ  ،صٖمػماً  ٖمػمِ اًمّّم 

 .ه سمح٤ملٍ ر وضمقدُ يتّمقّ  ٓ واطمدة، وهق حم٤مٌل  ذم طم٤مًم٦مٍ  صٖمػماً 

م ف إمم شم٘مد  ف، أو ومٕمٚمُ ف إمم ٟمٗمٞمِ ى إصم٤ٌمشمُ ُم٤م أدّ  يمؾ   :٤مً أيْموُمـ اعمًتحٞمؾ اًمٕم٘مكم 

 .ف قمغم ٟمٗمًفوم٤مقمٚمِ 

٤م، احل٤مئض وصلهِت  صقمِ  ٦مِ صحّ  قمدمُ  :قم٘ملً  ٓ وُمث٤مل اعمًتحٞمؾ ذقم٤مً 

 .(1)٦ماًمٙمت٤مب واًمًٜمّ  ح٤مًم٦م ذًمؽ ىمقاـمعُ قمغم اؾمت ، دل  ٦مَ ف اجلٜمّ ًمٚمٙم٤مومر ودظمقًمُ  واعمٖمٗمرةُ 

 يٕمٝمد ًمف اًمٓمػمانُ  ـ ملُمَ  ـمػمانُ  :قم٤مً ذ وٓ قم٘ملً  ٓ ،وُمث٤مل اعمًتحٞمؾ قم٤مدةً 

 ًّ  ٦مً يم٤مجلٜم٤مح، أو ُمٕمٜمقيّ  ٦مً ًٞمّ ٤م طمِ ، إُمّ ٕم٤مً ومرَ  ٜمٞمٚمفشمُ  ًمف  ًم٦مٌ  خيٚمْؼ  مـ مل ،امءسم٤مٓرشمٗم٤مع إمم اًم

 لح.يم٤مٕطمقال ٕهؾ اًمّّم 

 كناتادم طذ ؿّل  اهلل ؾادرٌ 

ًّ  ٚمؿ صح٦مُ قمُ  ،ٚمؿ هذاإذا قمُ  ، "اعمٛمٙمٜم٤مت قمغم يمّؾ  ىم٤مدرٌ  اهللَ إنّ " :٤مئُؾ ُم٤م ىم٤مًمف اًم

 ظم٤مًمَؼ "ام يٕمٜمل ف، وم٢مٟمّ ف وصٗم٤مشمُ خيرج ُمٜمف ذاشمُ  "رء يمؾ   ظم٤مًمُؼ  اهللُ" :اإلؾملم ٦موىمقل طمجّ 

                                                          

 "قم٘ملً  شمٗمٜمٞم٤من ذقم٤ًم ٓ اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر ٓ": قم٘مًل، ُمـ يمت٤مب اهلل ًمٚمٛمًتحٞمؾ ذقم٤ًم ٓ ادثال إّول (1)

٤محِل٤َمِت ُأوًَمـيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ  َُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا اًمّم  ِذي ِئَؽ َأْصَح٤مُب اجْلَٜم ٦ِم ُهْؿ ومِٞمَٝم٤م ﴿َواًم 

سُمقْا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم ُأوًَمـئَِؽ َأْصَح٤مُب اًمٜم ٤مِر [، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 82 ]اًمٌ٘مرة: ظَم٤مًمُِدوَن﴾ ـَ يَمَٗمروْا َويَمذ  ِذي ﴿َواًم 

 [.39 ]اًمٌ٘مرة: ُهْؿ ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدوَن﴾

ثاينادثال  ٜم٦ّم اًمٜمٌقّي٦م:  ًمٚمٛمًتحٞمؾ ذقم٤ًمٓ  ـا يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل  "لة سمٖمػم ـمٝمقراًمّّم "قم٘ملً، ُمـ اًم

 :«ـ أيب". )شٓ صلَة سمٖمػم ـمٝمقر  (.22، صـ59 يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ومرض اًمقوق، ر: "داود ؾمٜم
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  يمؾ  
ٍ
يدظمؾ  د، ومليقضَم  وٓ ُمقضمقدٍ  اًمٕم٘مكم همػمُ  ، واعمًتحٞمُؾ "دقضَم أو ؾمٞمُ  (1)ضمدوُ  رء

ل ٛمّ ٤م ؾُم ذًمؽ عمَ  يًتحؾ وضمقدُ  ء اعمخٚمقق، وًمقملحت٧م ذًمؽ اًمٌّم  ُمٜمٓمقٍق  وٓ سمٛمٗمٝمقمٍ 

 .ّم٤مً ز ُمٚمخّ ٤مسمٚمُ اًمٜمّ  اٟمتٝمك ُم٘م٤مُل  (2)"إمم وضمقد ذًمؽ ؾمٌٞملً  ٕم٘مُؾ جيد اًم ، وملُمًتحٞملً 

هذا  ُمع أنّ  ،اًمتٗمّمٞمؾ دٟم٤م سمٕمَض ام أورَ قمٚمامء اًمٕم٘م٤مئد واًمٙملم، وإٟمّ  هذا يملمُ 

ىمد  ٦مُ جديّ زال إىمدام، واًمٜمَ ُمـ ُمَ  اعم٘م٤ممَ  ٕنّ  :ؾم٤مًم٦ميٙمـ قمغم وفمٞمٗم٦م اًمرّ  مل ٤مً أيْماًم٘مدر 

 ٕنّ  :قمغم اًمٙمذب ىم٤مدرٌ  اهللَ إنّ ": (3)هؿك ىم٤مل يمٌػمُ طمتّ ُمـ اًمٕمقام،  قا يمثػماً قا وأوٚم  وٚمّ 

 ةِ قمغم اًم٘مدر ٦مُ اإلٟم٤ًمٟمٞمّ  اًم٘مدرةُ  تازداد ،قمٚمٞمف ي٘مدر اًمرب   مل قمٚمٞمف، وم٢من ىم٤مدرٌ  اًمٕمٌدَ 

 ن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.ُم٤م ومٞمف إ (5)وؾمٞم٠ميت، (4)"٤مٟمٞم٦مسمّ اًمرَ 

 بصرٌ  سموعٌ اهلل 

 ف قمٚمٞمؿٌ ذن، يمام أٟمّ دىم٦م وإُ ُمـ احلَ  ضم٤مرطم٦مٍ  سمل "سمّمػمٌ  ف ؾمٛمٞمعٌ أٟمّ " :( منه9)و

ً   وىمٚم٥م، واعمرادُ  دُم٤مغٍ  سمل  يمؾ   ٤م إدراكُ ات، ؿم٠مهُن سم٤مًمذّ  ىم٤مئٛم٦مٌ  ٦مٌ ضمقديّ وُ  ٛمع صٗم٦مٌ سم٤مًم

 ٌٍَمٍ ُمُ  يمؾ   إدراكُ ٤م ات، ؿم٠مهُن سم٤مًمذّ  ىم٤مئٛم٦مٌ  ٦مٌ ضمقديّ وُ  سم٤مًمٌٍم صٗم٦مٌ و ظمٗمل، إنو ُمًٛمقعٍ 

                                                          

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                      .َث طمدَ  :أي (1)

 .87-85ىمـ "ٓم٤مًم٥م اًمقومٞم٦ماعمَ " (2)

ُس مج٤مقمتِٝمؿ ذم اهلٜمد إؾمامقمٞمؾ اًم (3) ، "شم٘مقي٦م اإليامن"ّدهٚمقي، ص٤مطم٥م يمت٤مب أي: إُم٤مُُمٝمؿ وُم١مؾم 

ٓسمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜم جدي، صمّؿ أسمق احلًـ اًمٜم دوي  "يمت٤مب اًمتقطمٞمد"ًمـوهذا شمرمج٦م أوردّي٦م 

ذم اهلٜمد  سمتٖمٞمػم سمٕمض إؾم٤مًمٞم٥م، وـُمٌع قمدة ُمّراٍت  ،سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م صم٤مٟمٞم٦مً  "شم٘مقي٦م اإليامن"شمرضمؿ 

 .[اعمٞمٛمٜمل]                    .أيْم٤مً  "وطمل اًم٘مٚمؿ"وسمػموت ُمـ دار 

 . 17صـ "َيْؽ ُروَزهْ "أي: ذم  (4)

 . 142-136صـ ٟمٗمًف أي: ذم هذا اًمٙمت٤مب (5)
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َأسَم٧ِم مِلَ  ﴿َي٤م ف:سم٘مقًم (2)ر زَ  (1)أسم٤مه  إسمراهٞمؿُ  ، وىمد أًمزمَ اهام مٚمقءٌ  واًم٘مر نُ  ًمٓمػ. إنو

                                                          

 فوُمٜمف ىمقًمُ  ،[133 :]اًمٌ٘مرة ﴿َوإًَِمـَف  سَم٤مئَِؽ إسِْمَراِهٞمَؿ َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ﴾ ف يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:قمٛم   :أي (1)

: « ّقمغم اًمٙمٗمر يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من أّن َُمـ ُم٤مَت  "ُمًٚمؿ صحٞمح"... ]شأيب وأسم٤مك إن 

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                 .ـم٤مًم٥م سم٤ميٕمٜمل أ ،لقمٛم   :أي [128، صـ522 ...إًمخ، ر:

 تارح، وـوس آَزر واـَد سّودىا إبرااهوم            (2)

قماّم  ٜمدّي٦م اًمِمٞمخ أظمؽم رو٤م ظم٤مْن إزهري ُمٗمتل اًمدي٤مر اهل ٦مٕمّلُماًم ىمد أضم٤مب ومْمٞمٚم٦مُ 

، وًمٙمـ أسم٤م إؾمح٤مق اًمّزضم٤مُج ر: أّن  َزر يم٤من واًمَد إسمراهٞمؿ يمتٌف إؾمت٤مُذ أمحد حمٛمد ؿم٤ميم

ف، صمّؿ ؾمٚمؽ  ، إّٟمام هق أّوُل َُمـ يمت٥م أّن شم٤مرح يم٤من أسم٤م إسمراهٞمؿ ه311اعمتقرّم ؾمٜم٦م  و زر قمٛم 

أّن هذا ظملٌف ًمٚمقاىمع  أمحد ؿم٤ميمر وزقمؿ إؾمت٤مذُ قم٤مُّم٦ُم اًمٕمٚمامء هنَجف، ومٓمٗم٘مقا ي١مّيدون ىمقًَمف. 

٤موّم٦َم اجلٝمد، ٕن يّمػَم  َزر قمدو  اهلل ، إؾمت٤مُذ أمحد طم٤مَول هم٤مي٦َم اجلّد ويموُُمٕم٤مرٌض ًمٚمٜمّص اًم٘مر ين

دد، سمؾ ورومَض ُمـ واًمَد إسمراهٞمؿ  دد ذم هذا اًمّم  ًّ ، ومٕمرض ُمقىمَٗمف اعمْم٤مد  ًمرأي اجلُٛمٝمقر اًم

٘م٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ  اًمّرواي٤مت اًمّّمحٞمح٦م قمـ اًمّّمح٤مسم٦م اًمّّم٤محللم، وضمحَد ُمـ أصم٤مر اعمقصم 

خٞمٗم٦م  ،-يض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملمر-سم٢مطم٤ًمن  ًّ ف سم٤مّٕدًم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م اًم ًَ وإؾمت٤مُذ يٕمتْمد ٟمٗم

يٛمٞمَؾ ُمـ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واعمٜم٤مىَمِم٦م  يٕمرض قمـ أن ًمتح٘مٞمؼ هقاه، وسمٕمَض إطمٞم٤من إّٟمف ٓ

 ٤مدئ٦م ٟمحَق اعمٙم٤مسَمرة واعمج٤مَدًم٦م.اهل

إؾمت٤مذ، ورد  ىمد ومٜمَّد زقمَؿ  اًمِمٞمخ أظمؽم رو٤م إزهري  اًمدي٤مر اهلٜمدي٦م ومٗمْمٞمٚم٦م ُمٗمتل

ؿُمٛمقل اإلؾملم ٕصقل "مجَٕمٝم٤م ذم ُم٘م٤مًمتف اعمٚمح٘م٦م ًمرؾم٤مًم٦م  ،سمحَثف رّدًا ضم٤مُمٕم٤ًم ىمقّي٤ًم ُمـ اًمٜمُٙم٧م

ػم واًمت٤مريخ و صم٤مر اًمّّمح٤مسم٦م  "اًمرؾمقل اًمٙمِرام  ً ُمًتِٛمدًا ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، ويمت٥م اًم

شم٤مرح أو  راهٞمؿ واًمت٤مسمٕملم وهمػمه٤م ُمـ اًمؼماهلم اًمٕمديدة، ومحّ٘مؼ وأصم٧ٌَم أّن واًمَد ؾمّٞمدٟم٤م إسم

ف  ُمـ طمريؼ ٟمٛمرود وم٠مهٚمٙمتف ُمٙم٤مٟمف، أُّم٤م  ـ ضم٤مءشمف ذارةٌ ُمَ  شمػمح، وًمٞمس  َزر، سمؾ قمٚمؿ قمٛم 

ٜم٤َم اًمٙمٕم٦ٌم اعمنّموم٦م:  ٟم٤م إسمراهٞمؿ قمٜمدؾمّٞمدُ  اًمذي يم٤من َدقم٤م ًمف اسمٜمُف اًم٤ٌمر   إسمراهٞمؿ  شم٤مرح أسمق ﴿َرسم 

٤مُب﴾اهْمِٗمْر زِم َوًمَِقاًمَِدي  َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َيْقَم َيُ٘مقُم  ًَ
[، ىمد قم٤مَش ـمقيًل إصمر 41 ]إسمراهٞمؿ: احْلِ

ف  َزر ىمٌؾ طم٘م٦ٌمٍ  احلريؼ، وىمد ؾمّجؾ اًم٘مر َن اًمٙمريؿ ُمـ قمٛمؾ إسمراهٞمؿ  هر  قمـ قمٛم  ُمـ اًمد 

َأ ُِمٜمُْف﴾ُمـ دقم٤مئف هذا:  ُف قَمُدو  هلِلِ شَمؼَم  َ ًَمُف َأٟم  ٌَلم  ﴿ٕسَمِٞمِف [، وُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مر ن 114 ]اًمتقسم٦م: ﴿وَمَٚمام  شَم

ري٥َم ذم ذًمؽ: ّٕن اًمٚمٖم٦َم  سمٛمٕمٜمك اًمٕمّؿ، وٓ ومٝمق اًمقاردُ  "أب"[ ُمـ ًمٗمظ 74]إٟمٕم٤مم:  ﴾ َزرَ 

يزل يِمتٝمر ومٞمٝم٤م شمًٛمٞم٦م اًمٕمّؿ أسم٤ًم، سمؾ ورَد هذا اإلـملُق ذم  مل -سمؾ قمّدة ًُمٖم٤مت أظمرى-اًمٕمرسمّٞم٦م 

= 
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﴾ ٌٍِْمُ َٓ ُي َٛمُع َو ًْ َٓ َي ٌُُد َُم٤م   يٚمٞمؼ سم٤معمٕمٌقد. ٓ ٝمام ٟم٘مٌص قمدُمَ  وم٠موم٤مد أنّ  ،[42 :]ُمريؿ شَمْٕم

 لؾمٗم٦ماًمٗمَ  ٚمؿ، وُمذه٥ُم  اًمٕمِ ام صٗمت٤من زائدشم٤من قمغمأهّن  :٦مٝمقر أهؾ اًمًٜمّ مُج  وُمذه٥ُم 

ـُ  ،اتٍَم ف سم٤معمًٛمققم٤مت واعمٌام قم٤ٌمرشم٤من قمـ قمٚمٛمِ أهّن  :اعمٕمتزًم٦م سمٕمضِ و مه٤م "امم: اهلُ  ىم٤مل اسم

ـُ  ،(1)"ي٦مؤاًمّر  -لم قمٚمٞمف ُمثؾوًمٞمًت٤م زائدشمَ -ٚمؿ يرضمٕم٤من إمم صٗم٦م اًمٕمِ  يػ: اًمنّم  أيب ىم٤مل اسم

ٖمٜمل ذم يُ  ٓ ،ٚمؿ إمج٤مًٓ اًمٕمِ ٗم٦م ص وم٢مصم٤ٌمُت  ،ٚمؿ سمٛمٕمٜمك اإلدراكرضمٕم٤م إمم صٗم٦م اًمٕمِ  ام وإنهّن أ"

 دون سمام وردَ ٤م ُمتٕمٌّ ٕٟمّ  :٦ميـ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ ٞمٝمام اًمقاردَ سمٚمٗمٔمَ  ام شمٗمّمٞملً اًمٕم٘مٞمدة قمـ إصم٤ٌمهِت 

ًّ قمٚمؿٍ  ٟمقعُ  ؤي٦مَ اًمّر  إنّ " :(2)ػاعمّمٜمّ  ِمػم ىمقُل وإمم هذا يُ  ،ومٞمٝمام ُمع ىمقًمف سمٕمد  "يمذًمؽ ٛمعُ ، واًم

 .(3)"اً ٍَم سمَ  كشمًٛمّ  -زائدةٍ - سمّمٗم٦مٍ  ، سمّمػمٌ سمًٛمعٍ  ؾمٛمٞمعٌ " :ذًمؽ

يمام - ومم، وإَ لم شمٗمّمٞملً ققمَ يـ اًمٜمّ ُمـ اإليامن اهذَ  ٓسمدّ ف قمغم أٟمّ  ومٗمل ذًمؽ شمٜمٌٞمفٌ 

 عم٤م ورد اًمٜم٘مُؾ  :ي٘م٤مَل  أن -ام صٗمت٤من زائدشم٤من قمغم اًمٕمٚمؿقمغم أهّن  سمٜم٤مءً  (4)"ذح اعمقاىمػ"ذم 

سمٕمدم اًمقىمقف لم، واقمؽمومٜم٤م لم اعمٕمروومتَ يٙمقٟم٤من سم٤مًٔمتَ  ام ٤ٓم سمذًمؽ، وقمرومٜم٤م أهّن ٜمّ اهام  ُمَ 

 .(5)"ٝمامقمغم طم٘مٞم٘متِ 

                                                          

= 

رو٤م اًمتٜمزيؾ واحلدي٨م اًمنّميػ. وَُمـ يريد اًمتٗمّمٞمَؾ واعمزيد ومٚمػماضمْع ٟمٗمَس ُم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمخ أظمؽم 

ؿُمٛمقل اإلؾملم ٕصقل "ع رؾم٤مًم٦م ضمّده اإلُم٤مم أمحد رو٤م، اعمًامة إزهري، ىمد ـمٌٕم٧ْم ُم

 اًمِمٞمخ إزهري. سمتٕمري٥م "اًمرؾمقل اًمٙمِرام

 . 69صـ "اعم٤ًمَيرة" (1)

 .اهلاُمم اسمـ :أي (2)

 .72، 69صـ "اعم٤ًمَيرة" (3)

ذم أّٟمف  6ّي٦م، اعم٘مّمد ذم اًمّّمٗم٤مت اًمقضمقد 4ذم اإلهلٞم٤مت، اعمرصد  5اعمقىمػ  "ذح اعمقاىمػ" (4)

 .122، صـ8شمٕم٤ممم ؾمٛمٞمٌع سمّمػٌم، اجلزء 

 . ُمٚمت٘مٓم٤مً  69صـ "اعم٤ًمَُمرة ذح اعم٤ًمَيرة" (5)
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 بذاته ؾائمٍ  ؾديمٍ  بكالمٍ  متكّلمٌ  اهلل

  ؿر قمٜمٝمؿ أهّن إلمج٤مع إٟمٌٞم٤مء، وم٘مد شمقاشمَ  :"سمٙملم ؿٌ ف ُمتٙمٚمّ أٟمّ " :منه (11)و

ذًمؽ ُمـ أىم٤ًمم  ويمؾ   ،"أظمؼم سمٙمذا"أو  "ك قمـ يمذاهَن "و "أُمر سمٙمذا"يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: 

ف ٕٟمّ  :سمذاشمف "ىم٤مئؿٍ "، -ؾمٌح٤مٟمف-ث سمذاشمف دِ ُٓمتٜم٤مع ىمٞم٤مم احلقا :"(1)ىمديؿٍ " ،اًمٙملم

ًِ  وصُػ   ﴿ىُمْٚمٜم٤َم َي٤م  َدُم﴾ ،[38 :]اًمٌ٘مرة ﴿ىُمْٚمٜم٤َم اْهٌُِٓمقْا﴾ ف سم٤مًمٙملم طمٞم٨م ىم٤مل:ٟمٗم

د ـ أوضَم ُمَ  ٓ ،سمٜمٗمًف ـ ىم٤مم اًمٙملمُ هق ُمَ  ٖم٦مً اعمقصقف سم٤مًمٙملم ًمُ  ؿُ واعمتٙمٚم   ،[35 ]اًمٌ٘مرة:

 :(2)٤مقمرح اًمِّم يمام ّس  ،ذم همػمه احلروَف 

 اموإٟمّ  ل اًمٗم١مادِ ٗمِ ًمَ  لمَ اًمٙم إنّ 
 

 (3)دًمٞملً  ٤ًمن قمغم اًمٗم١مادِ ضمٕمؾ اًمٚم   
 

إصقات ذم و احلروف ف شمٕم٤ممم إجي٤مدُ ذم طم٘م   ؿَ اًمتٙمٚمّ  ُمـ أنّ  ومام ذه٥م إًمٞمف اعمٕمتزًم٦مُ 

 قمٜمف. وهق ُمتٕم٤ملٍ  ،ًمف ف صٗم٦مٌ ٕٟمّ  :قتَص  وٓ رٍف ًمٞمس سمحَ  ،ٖم٦م ُمـ همػم رضورةٍ ًمٚمّ  خم٤مًمٗم٦مٌ  ،ضمًؿٍ 

 فيسفظي واـن  طذ اـل   ق اـكالمُ طلَ يُ 

 ف قمريب  ػ سم٠مٟمّ يقَص  وٓ "ٗمزاًمٙملم اًمٜم  " :اًم٘مديؿ اًم٘م٤مئؿ سمذاشمف ي٘م٤مل ًمف وهذا اًمٙملمُ 

 ٗمز يٙمقن ُمًٛمققم٤مً واًمٙملم اًمٜم   قمٚمٞمف. ٗمظ اًمداّل هق اًمٚم   واًمٕمريبُ  ؼمُي ام اًمٕمِ ، إٟمّ ي  ؼْمِ أو قمِ 

 ،(4)ريديمم اعم٤مشمُ ف إُمٜمٕمُ  ٥ًَم وٟمُ  ،ضمًؿٍ  وٓ قنٍ قمغم رؤي٦م ُم٤م ًمٞمس سمٚمَ  ىمٞم٤مؾم٤مً  :إؿمٕمري قمٜمد

                                                          

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                 أيت. "ىم٤مئؿٍ "ويمذا  "سمٙملمٍ  ؿٌ ُمتٙمٚمّ " :ذم ىمقًمف يملمٍ  صٗم٦مُ  سم٤مجلرّ  (1)

 "إظمٓمؾ"ـ٥م سمحل اعمٚم٘م  ٤مقمر اعمًٞماًمِّم  ،همٞم٤مث سمـ همقث سمـ اًمّمٚم٧م سمـ اًمٓم٤مرق اجلزيريهق  (2)

 (.5/647 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                  .ؿمٕمره "ديقان" :ًمف .ه92 ؾمٜم٦م اعمتقرّم 

 ، ٟم٘مًل قمـ إظمٓمؾ.1/371 اًمٙملم ذم ٟمٗمل احلدوث قمـ يملم اهلل شمٕم٤ممم، "اًمتٌٍمة"اٟمٔمر:  (3)

 سمًٛمرىمٜمد ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،دىم اهلُ ريدي احلٜمٗمل إُم٤مُمٜمّمقر حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمقد اعم٤مشمُ  أسمقق ه (4)

ذم أصقل  "رراًمدّ "و "٦مؾ اًمًٜمّأهشم٠مويلت "و "سمٞم٤من وهؿ اعمٕمتزًم٦م" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه333

= 
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ز ومجقّ " :ىم٤مل صمؿّ  (1)"اًمتقطمٞمد يمت٤مب"سمٕم٤ٌمرة  واؾمتٜمدَ  ُمٜمع اعمٜمعَ  "اًمتٌٍمة" وص٤مطم٥ُم 

 ومٕمٜمد ،ذم اًمقاىمع عمقؾمك  ، واخللُف (2)"ًمٞمس سمّمقٍت  ُم٤م ؾمامعَ  -ريدي  اعم٤مشمُ -

 ،شمٕم٤ممم قمغم يملُمف دآً  قشم٤مً َص  :ريدياعم٤مشمُ  وقمٜمد ،ٗمزاًمٜم   اًمٙملمَ  عَ ٛمِ ؾَم  :إؿمٕمري

ف ؾمامقمُ  :أي-ف ٕٟمّ  :قمغم اًمث٤مينو ،ل فم٤مهرف سم٤مًمٙمٚمٞمؿ قمغم إوّ تّم٤مِص اظم وضمفُ و

 ؽ.واؾمٓم٦م اًمٙمت٤مب واعمٚمَ  سمٖمػم إذ هق ؾمامعٌ  :اًمٕم٤مدة ومٞمف ظمرُق  قمغم وضمفٍ  -قَت اًمّّم 

 ُل ف إوّ ٗمٔمل، وإوضَم لم، سم٤مٓؿمؽماك اعمٕمٜمقي أو اًمٚمّ قمغم اعمٕمٜمٞمَ  ؼ اًمٙملمُ ٓمٚمَ ويُ 

لم ف ذم يمل اعمٕمٜمٞمَ ٗمز، ومٞمٙمقن إـملىمُ ٗمٔمل واًمٜم  ُمـ اًمٚم   أقمؿ   ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٙملمَ  قمغم أنّ  سمٜم٤مءً 

ُمـ يمقٟمف  ؿ أقمؿ  اًمتٙمٚم   ُؼ وهق ُمتٕمٚمّ  ،ًمٚم٘مدر اعمِمؽمك إذ اًمقوعُ  :ُمع وطمدة اًمقوع طم٘مٞم٘م٦مً 

اًمذي هق  ،ؿ ُمـ ىمٞم٤مم اعمٕمٜمكذم ُمٗمٝمقم اًمتٙمٚم   ٓسمدّ  ،يم٤من يمٞمػ ُم٤م، وأو ًمٗمٔم٤مً  ٤مً ك ٟمٗمًٞمّ ُمٕمٜم

ٗمس، ىمٞم٤مم ذًمؽ اعمٕمٜمك سم٤مًمٜم   ومرعُ  ظَ اًمتٚمٗم   ٕنّ  :ظٗمًف، وًمق شمٚمٗمّ سمٜم اإلظم٤ٌمرُ  (3)و اًمٓمٚم٥ُم 

ًّ  ،ٜم٤مذم أوم٦مَ يُ  يماملٍ  ٗمس وصُػ ذًمؽ اعمٕمٜمك سم٤مًمٜم   سمف، وىمٞم٤ممُ  ؿُ ع اًمٕمٚمرّ وومُ   ٙمقُت اًمتل هل اًم

 ٗمس.جز قمـ إدارة اعمٕمٜمك ذم اًمٜم  واًمٕمَ  ،اًم٤ٌمـمٜمل

                                                          

= 

يمت٤مب اًمتقطمٞمد وإصم٤ٌمت "و "٦مريديّ قم٘مٞمدة اعم٤مشمُ "و "دلقمغم هتذي٥م اًمٙمٕمٌل ذم اجلَ  اًمردّ "و ،يـاًمدّ 

 ذًمؽ. وهمػم "عم٘م٤مٓتا"و ،ذم أصقل اًمٗم٘مف "ائعُم٠مظمذ اًمنّم "و "دليمت٤مب اجلَ "و "ٗم٤متاًمّّم 

 .(6/32 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")  

ُم٠ًمًم٦م ُمذه٥م آقمتزال ذم صٗم٤مت اًمّذات وصٗم٤مت  "ٗم٤متيمت٤مب اًمتقطمٞمد وإصم٤ٌمت اًمّّم "أي:  (1)

 .ه333ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ حمٛمد اعم٤مشُمريدي، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  : ٕيب47، 46اًمٗمٕمؾ واًمرّد قمٚمٞمٝم٤م، صـ

 .(6/32 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم". و2/353 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

اًمٙملم ذم ٟمٗمل احلدوث قمـ يملم اهلل شمٕم٤ممم، ومّمؾ ذم اًمٗمرق سملم اًمٙملم  "شمٌٍمة إّدًم٦م"أي: ذم  (2)

 .399-1/396واعمًٛمقع، 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     ."أو"سمٛمٕمٜمك  "اًمقاو" (3)
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ك سم٤مًمٙملم اعمٕمٜمك اعمًٛمّ  ىمٞم٤ممُ  :اهذا اعمٕمٜمك، أي ؿٌ ف شمٕم٤ممم ُمتٙمٚم  اقمت٘م٤مد أٟمّ  ومقضم٥َم 

ٗمز، ومٞمج٥م ٗمٔمل واًمٜم  ُمـ اًمٚم   أقمؿ   قمغم شم٘مدير يمقن اًمٙملم ُمٓمٚم٘م٤مً  ،ٗمز سمذاشمف شمٕم٤مممًمٜم  ا

 ،ٗمظ اًمتنميػوُمٕمٜمك اإلو٤موم٦م ذم اًمٚم   ،سمف شمٕم٤ممم (1)ف قمٜمف شمٕم٤ممم ُٓمتٜم٤مع ىمٞم٤مم احلقادثٟمٗمٞمُ 

                                                          

 ٚمؾاعمِ "وذم  ٤مهد،اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًمِّم  هل٤م، وومٞمف ىمٞم٤مُس  اًملزمُ  ٥ُم وف ٟمٗم٤مه اًمؽمشمّ دم احلروإن ىمٞمؾ سم٘مِ  (1)

 "اعمقاىمػ"و [83، 82، صـإّول، ُمذاه٥م أهؾ اًمٕم٤ممل، إؿمٕمري٦م، اجلزء 5]اعم٘مّدُم٦م  "حؾواًمٜمّ

-115، صـ8، اجلزء 7قدي٦م، اعم٘مّمد ذم اًمّمٗم٤مت اًمقضم ٤4مت، اعمرصد ذم اإلهلٞمّ  5]اعمقىمػ 

 وهمػمه٤م [257، 1/256، 2]اًم٤ٌمب  "احلدي٘م٦م"و [،78، 77ىمـ] "ٓم٤مًم٥ماعمَ "و [117

ًّ هٜم٤م يملمٌ ٤مه [84، و77، صـ"اعم٤ًمَُمرة"]  ؿ.أؾمٚمَ  قُت ٙم، واًم

 ًمٚمٛمٕمتزًم٦م وإومٝم٤مُم٤مً  رون إومح٤مُم٤مً إًمٞمف اعمت٠مظّم  ام ُم٤مَل ٗمٔمل إٟمّ ٗمز واًمٚمّ إمم اًمٜم  اًمتٜمقيعَ  قمٜمدٟم٤م أنّ  واحلؼ  

 ًّ ً   ٦مُ ُم٤م قمٚمٞمف أئٛمّ  ام اعمذه٥ُم اًمت٠مويؾ، وإٟمّ  ٤مومٚم٦م، يمام اظمت٤مروا ذم اعمتِم٤ماه٤مت ُمًٚمَؽ ًمٚمٕم٘مقل اًم  أنّ  :ػٚمَ اًم

 ذم ىمٚم٥ٍم  يّؾ  محـ، وملقمـ اًمّر  يٜمٗمّمَؾ  يٜمٗمّمؾ وًمـ ، ملومٞمف أصلً  دَ شمٕمد   ٓ  شمٕم٤ممم واطمدٌ اهلل يملمَ 

ّٓ ٟم٤م ذم صدورِ   ذان، وُمع ذًمؽ ًمٞمس اعمحٗمقظُ  وٓ أوراٍق  ًم٤ًمن، وٓ وٓ ٜم٤م سم٠مومقاهِ  اعمتٚمق   وٓهق،  إ

 ّٓ ّٓ ٜم٤م ذم ُمّم٤مطمٗمِ  اعمٙمتقُب  هق، وٓ إ ّٓ ٜم٤م سم٠مؾمامقمِ  اعمًٛمقعُ  هق، وٓ إ  ي٘مقَل  أن ٕطمدٍ  يّؾ  ٓهق،  إ

يٜم٤م، ٜم٤م، وأيدِ وشملوشمُ ٜم٤م، ٜم٤م، وأًمًٜمُٟمحـ، وطمٗمٔمُ  ام احل٤مدُث اعمًٛمقع، إٟمّ  اعمٙمتقِب  اعمتٚمق   سمحدوث اعمحٗمقظِ 

 قمغم ىمٚمقسمٜم٤م سمٙمًقة هق اعمتجكّم  ،سمذاشمف شمٕم٤ممم اًم٘م٤مئؿُ  اًم٘مديؿُ  ٜم٤م، واًم٘مر نُ ٜم٤م، وؾمامقمتُ ٜم٤م، و ذاٟمُ ويمت٤مسمتُ 

 ومٝمق اعمٗمٝمقمُ  ،ّي اعمًٛمقعٜم٤م سمزَ ٜم٤م سمٚم٤ٌمس اعمٜم٘مقش، و ذاٟمِ وُمّم٤مطمٗمِ  ٜم٤م سمّمقرة اعمٜمٓمقق،اعمٗمٝمقم، وأًمًٜمتِ 

ٓا ر همػمُ  ظَم  رءٌ  ٓ ،اعمًٛمقعُ  اعمٜم٘مقُش  اعمٜمٓمقُق   .قمٚمٞمف ه دا

  سم٤محلقادث أو طمٚمقٌل  ، أو اشمّم٤مٌل قمـ اهلل  ًمف اٟمٗمّم٤مٌل  يٙمقنَ  وذًمؽ ُمـ دون أن
ٍ
٤م مّ  ذم رء

 ،ًمٚم٘مديؿ ام اًمقضمقدُ ٤مدث ُمع اًم٘مديؿ، إٟمّ ًمٚمح وضمقدَ  ذم احل٤مدث، وٓ ّؾ اًم٘مديؿُ ٞمػ يِ يمر، ويمذُ 

 اعمتجكّم  دَ ي٘متيض شمٕمد    ٓاًمتجكّم  دَ شمٕمد   أنّ  وُمٕمٚمقمٌ  ،ًمتٙمريؿ ُمٜمف إو٤موم٦مً  وًمٚمح٤مدث

 دم دبم رگ ابلس تشگ دبل

 

ابلس   را ہچ للخ صخش اصبح 

 

ف ُمـ ٗم٤مشمِ ص ـ سم٤مهلل وؾم٤مئرِ سمف يمام ي١مُمِ  ـَ ي١مُمِ  ف ومٕمٚمٞمف أني٘مدر قمغم ومٝمٛمِ  ـ مل، وُمَ َف ـ قمرَ هذا ُمَ  َف قمرَ 

ًّ  ٜمف، وسمٕمُض اًمٙمُ  دون إدراكِ   ًمٚمٛمقمم "٦مٓم٤مًم٥م اًمقومٞمّ اعمَ "ـيم ،٤مدة إقملمحت٘مٞمؼ اعمرام ذم يمٚمامت اًم

دد، ريض اهلل شمٕم٤ممم محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اًم٘مُ  ه٤م ُمـ يمٚمامِت ز وهمػمِ ٤مسمٚمُ اًمٖمٜمل اًمٜمّ دي قمٌداًمٕم٤مرف سم٤مهلل ؾمٞمّ 

 ٤مم أمحد رو٤م[.]اإلُم                    . ُملم! ،يـ اهؿارَ ورمحٜم٤م ذم اًمدّ  ،قمٜمٝمؿ
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 .أصلً  ٗمُل اًمٜمّ  يّمّح  ًمٞمٗم٤مت اعمخٚمقق، ومل٠ماهلل شمٕم٤ممم ُمـ ضمٜمس شم ف خمٚمقُق أٟمّ  :أي

 جوداتوُ  أربعةُ  ءـلّف 

  ء أرسمٕم٦مُ ًمٚمٌّم  أنّ  واًمتح٘مٞمُؼ 
ٍ
ذم إقمٞم٤من، وهق  وضمقدٌ  (1) ُمـ اًمقضمقد: أٟمح٤مء

وذم  (3). (1)ًمٚمحٙمامء ظملوم٤مً  ذم إذه٤من، وهق جم٤مزي   ووضمقدٌ  (2). سم٤مٓشمٗم٤مق طم٘مٞم٘مل  

ذم  ُم٤م اًمٕم٤ٌمرة، وهل قمغم قمغم يدّل  ، وم٤مًمٙمت٤مُب ٤م جم٤مزان اشمٗم٤مىم٤مً واًمٙمت٤مسم٦م، ومُه  (4). اًمٕم٤ٌمرة

 هق قمغم ُم٤م ذم إقمٞم٤من.إذه٤من، و

اًم٘مر ن " :يمام ذم ىمقهلؿ ،دمم اًم٘مِ سمام هق ُمـ ًمقازِ  ػ اًم٘مر نُ ومحٞم٨م يقَص 

ػ سمذاشمف شمٕم٤ممم، وطمٞم٨م يقَص  ذم اخل٤مرج، اًم٘م٤مئٛم٦مُ  ف اعمقضمقدةُ طم٘مٞم٘متُ  وم٤معمرادُ  "خمٚمقٍق  همػمُ 

 
ٍ
 ىمرأُت " :يمام ذم ىمقًمٜم٤م ،اعمٜمٓمقىم٦م اعمًٛمققم٦م يراد سمف إًمٗم٤مظُ  ،ُمـ ًمقازم احلدوث سمٌمء

، أو إؿمٙم٤مل اعمٜم٘مقؿم٦م يمام ذم "اًم٘مر ن طمٗمٔم٧ُم " :ٚم٦م يمام ي٘م٤مل، أو اعمخٞمّ "اًم٘مر ن ٟمّمَػ 

 ."اًم٘مر ن ث ُمس  يرم قمغم اعمحدِ " :ىمقهلؿ

طمٙم٤مم اًمنّم  وعم٤م يم٤من دًمٞمُؾ  صقل سم٤معمٙمتقب ذم اعمّم٤مطمِ  ٦مُ ف أئٛمّ قمرّ  ،ٗمظُ قمٞم٦م هق اًمٚمّ ٕا ػ، ٕا

ًمتِ اًمٜم   :أي، ٔمؿ واعمٕمٜمك مجٞمٕم٤مً ًمٚمٜم   قه اؾمامً ر، وضمٕمٚمُ اعمٜم٘مقل سم٤مًمتقاشمُ  ـ طمٞم٨م د  ف قمغم اعمٕمٜمك.ٔمؿ ُم

 دم صفة اـكالم ةفادخاـِ اـِفرق 

 اـسنّة مجوع أاهل ـه تعاغ مذاهُب  فاِت اـّص  إثباُت 

ىم٤مًمقا:  ،احلنابلة طةمبتدِ  :منهم ،رٌق ذم صٗم٦م اًمٙملم ومِ  اعمخ٤مًمُػ  صمؿّ 

ٝمؿ ٕمُْم ك ىم٤مل سمٖمقا طمتّ ، وسم٤مًمَ "ؿٌ ىمديهق و ،شم٘مقم سمذاشمف وأصقاٌت  (2)شمٕم٤ممم طمروٌف  فيملُمُ "

                                                          

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                 ف.ظملومُ  اًم٘م٤مئٚملم ُمٜمٝمؿ سمحّمقل إؿمٞم٤مء سم٠مٟمٗمًٝم٤م، واحلؼ   :أي (1)

وهذا "يمام ىم٤مل:  ،قمـ اًمٌٞم٤من هذا همٜمل   يم٤معمٕمٝمقد اعمٕمروف، وسمٓملنُ  وطمروٌف  أصقاٌت  :أي :أؾول (2)

صم٦م اعمحدَ  شمِم٤مسمف احلروَف  ٓ وأصقاٍت  دم طمروٍف ُمٜمٝمؿ سم٘مِ  ٤م اًم٘م٤مئُؾ أُمّ  اهـ، "ورةسم٤مًمّي  سم٤مـمٌؾ  ىمقٌل 

 ٦ٌمُ ُمؽمشمّ  وٓ ،ة ذم اًمقضمقداًمٖمػم اًم٘م٤مرّ  احل٤مدصم٦م، وًمٞم٧ًم ُمـ إقمراض اًمًٞم٤مًم٦مُ  أو إصقاَت 

= 
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 سم٤مًميورة. سم٤مـمٌؾ  وهذا ىمقٌل  (1)"ػقمـ اعمّمحَ  ىمديامن، ومْملً  لُف واًمٖمِ  ٚمدُ اجلِ ": ٝملً ضَم 

 ٌث ف طم٤مدِ ، ًمٙمٜمّ وأصقاٌت  ف طمروٌف ذم أٟمّ  ٘مقا احلٜم٤مسمٚم٦مَ ؿ واومَ وم٢مهّن  :ةُ ومنهم اـكراموّ 

 .! ي٘مقًمف اًمٔم٤معمقنشمٕم٤ممم قماّم  ،احلقادث سمف ًمتجقيزهؿ ىمٞم٤ممَ  :سمذاشمف شمٕم٤ممم ىم٤مئؿٌ 

قح يم٤مًمٚم   ،، خيٚم٘مٝم٤م ذم همػمهوطمروٌف  ف أصقاٌت يملُمُ "ىم٤مًمقا:  ،ومنهم ادعتزـةُ 

 ،ف اعمٕمتزًم٦مُ وهذا اًمذي ىم٤مًمتْ  قمٜمدهؿ. وهق طم٤مدٌث  (2)"ؾمقلاعمحٗمقظ، وضمؼميؾ، واًمر  

ذًمؽ، وهق اعمٕمٜمك  وراءَ  ث٧ٌم أُمراً ٟمُ  ٤م، وًمٙمٜم٤مً ًمٗمٔمٞمّ  ٞمف يملُم٤مً سمؾ ٟم٘مقل سمف وٟمًٛم   ،ره ٟمحـٜمٙمِ ٟمُ  ٓ

إذ -: اًمٕم٤ٌمرات سمذاشمف، وهق همػمُ  ىم٤مئؿٌ  ومٝمق ىمديؿٌ  ،طم٘مٞم٘م٦مً  مُ هق اًمٙمل :ٗمس، وٟم٘مقلاًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٜم  

 -ٗمزخيتٚمػ ذًمؽ اعمٕمٜمك اًمٜم   ٜم٦م وإىمقام، وٜٓم٦م وإُمٙمِ سم٤مٕزُمِ  ىمد ختتٚمػ اًمٕم٤ٌمراُت 

 ومٞمف. ف أو يِمّؽ سمؾ يٕمٚمؿ ظملومَ  ،يٕمٚمؿ سمام ٓ ضمُؾ إذ ىمد خيؼم اًمّر  :اًمٕمٚمؿ وهمػم

ًِ  ائرُ وُم٤م هق اًمدّ   اعمحٗمقظَ  اعمًٛمقعَ  اعمٙمتقَب  ٘مروءَ اعم أنّ " :٦ماًمًٜمّ  ٜم٦م أهؾقمغم أًم

 .ُمـ إًمٗم٤مظ ، اعمٗمٝمقمُ طّ ُمـ اخلَ  سم٤مًم٘مراءة، اعمٗمٝمقمُ  سمف اعمٕمٚمقمُ  اعمرادُ  :وم٘مد ىمٞمؾ "ىمديؿٌ 

 فمٝمر اجلقاُب  .إمم  ظمره... "اًمٕم٤ٌمرات وهق همػمُ " :وسمام ذيمرٟم٤م ُمـ ىمقًمٜم٤م، هذا

شمٕم٤ممم سمٚمٗمظ اعم٤ميض اهلل  ذم يملم ف ىمد ورد اإلظم٤ٌمرُ وهق أٟمّ  ،ًمٚمٛمٕمتزًم٦م ُمِمٝمقرٍ  الٍ ١مقمـ ؾم

 رُ واإلظم٤ٌم ،وٟمحقه٤م [16 ُمؾ:]اعمز ﴿وَمَٕمََم ومِْرقَمْقُن﴾و [1 :ٟمقح] ْٚمٜم٤َم﴾ْرؾَم أَ ﴿إِٟم ٤م  يمثػماً 

                                                          

= 

وقمٚمٞمؽ  ،ٜم٤ميملم قمٚمامئِ  سمؾ يِمػم إًمٞمف سمٕمُض  ،فٓملٟمِ ع قمغم سمُ ُمـ اًمنّم  ٤مً ىمٓمٕمٞمّ  دًمٞمَؾ  ومل ،إضمزاء

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[ [.112، 129: صـ]اٟمٔمر ٞمٜم٤م ُمـ ىمٌؾوُم٤م ؾمٛم   "ٚمؾاعمِ "و "اعمقاىمػ"ـسم

 8، اجلزء 7ذم اًمّمٗم٤مت اًمقضمقدّي٦م، اعم٘مّمد  4ذم اإلهلّٞم٤مت، اعمرصد  5اعمقىمػ  "اعمقاىمػ"اٟمٔمر:  (1)

ذم  1ذم إُمقر اعمٝمّٛم٦م، اًمٗمّمؾ  2اًم٤ٌمب  "سمري٘م٦م حمٛمقدّي٦م ذم ذح ـمري٘م٦م حمٛمدّي٦م"و .124صـ

 .164شمّمحٞمح آقمت٘م٤مد، صـ

 .75، 74صـ "ذح اعم٤ًميرة"اٟمٔمر:  (2)



 887 الباب األّول في اإللهّيات

ام إٟمّ " :هذا اًمذي ىم٤مًمقا وم٢منّ  ،قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وهق حم٤مٌل  ،يمذٌب  د سمٕمدُ يقضَم   ملسمٚمٗمظ اعم٤ميض قماّم 

 .(2)"(1)اعمتٜم٤مزع ٗمظ، وهق همػمُ قمغم طمدوث اًمٚم   يدّل 

 ،(3)دُمفىمِ  رُ ويمذا ُمٜمٙمِ  ،ًمثٌقشمف سم٤مًمٙمت٤مب واإلمج٤مع :اًمٙملم يم٤مومرٌ  أصؾِ  رُ وُمٜمٙمِ 

ً   ،شمٕم٤ممم سمذاشمف اد اعمٕمٜمك اًم٘م٤مئؿَ أر إن  ،اًم٘مر ن خمٚمقٌق " :ي٘م٤مَل  قمغم ُمٜمع أن ُػ ٚمَ واشمٗمؼ اًم

 .(5)"(4)ذم اًمتٙمٗمػم يمام ىمٞمؾ آظمتلُف و ،ٗمٔمُل سمف اًمٚم   أريدَ  إنو

 ريٌد مُ اهلل 

٥م قضمِ شمُ  ،سمذاشمف ىم٤مئٛم٦مٌ  ٦مٌ وضمقديّ  صٗم٦مٌ  واإلرادةُ  "ريدٌ ف ُمُ أٟمّ " :منه (11)و

سمذًمؽ اًمتخّمٞمص  ًٓ زَ أَ  ٌؼ ُمتٕمٚمّ  ٚمؿُ ه، واًمٕمِ اعم٘مدور سمخّمقص وىم٧م إجي٤مدِ  ختّمٞمَص 

سمتخّمٞمص احلقادث سم٠موىم٤مهت٤م،  ٌؼ ل ُمتٕمٚمّ زَ ذم إَ  اإلرادةَ  ، يمام أنّ ف اإلرادةُ اًمذي أوضمٌتْ 

سمـ  ٤ممُ ِموهِ  (6)سمـ صٗمقان ضمٝمؿُ  يمام زقمؿَ  ،سمحدوث احل٤مدث ٚمؿٌ ًمف قمِ  ْث يدُ  ومل

                                                          

 8، اجلزء 7ذم اًمّمٗم٤مت اًمقضمقدّي٦م، اعم٘مّمد  4ذم اإلهلّٞم٤مت، اعمرصد  5اعمقىمػ  "اعمقاىمػ"اٟمٔمر:  (1)

ذم  1ذم إُمقر اعمٝمّٛم٦م، اًمٗمّمؾ  2اًم٤ٌمب  "سمري٘م٦م حمٛمقدّي٦م ذم ذح ـمري٘م٦م حمٛمدّي٦م". و112صـ

 .164شمّمحٞمح آقمت٘م٤مد، صـ

]اٟمٔمر:  ٤مصعاًمٜمّ  وهق احلّؼ  ،إقمٔمؿ  اإلُم٤ممُ  :ُمٜمٝمؿ ،لمىمدُمِ ٜم٤م إَ تِ أئٛمّ  ًٚمُؽ ٤مك ُم٤م هق ُمَ ىمد  ذٟمّ  (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    .[112، 129صـ

ّٓ  ٛملم ومٞم٠مسمقن اإليمٗم٤مرَ اعمتٙمٚمّ  ٝمقرُ ٤م مُج أُمّ  ،اًمٗم٘مٝم٤مء ًٚمُؽ وهق ُمَ  ،٦ماًمٙمراُمٞمّ  ومٞمف شمٙمٗمػمُ  (3)   إ
ٍ
ُمـ  سم٢مٟمٙم٤مر رء

 ٘ملم.ًمٚمٛمح٘م   شمٌٕم٤مً  ٕمّلمػ اًماعمّمٜم   ٜمدٟم٤م وقمٜمدد قماعمٕمتٛمَ  اعم٠مظمقذُ  طُ وهق إطمقَ  ،يـاًمد   رضوري٤مت

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[      

، اهلل واطمدٌ  يملمَ  أنّ : "أٟمقار اعمٜم٤ّمن ذم شمقطمٞمد اًم٘مر ن"طمّ٘مؼ اإلُم٤مُم أمحد رو٤م ذم رؾم٤مًمتف اعمًاّمة سمـ (4)

 ًم٥م اًمٕمٚمؿ٤مإًمٞمٝم٤م ًمٓم دم٥م اعمراضمٕم٦مُ  ،سم٤مـمٌؾ  طم٤مدٌث  طم٤مدٍث  وًمٗمٔمل   ىمديؿٍ  ف إمم ٟمٗمز  وشم٘مًٞمٛمُ 

 .حمٛمد أمحد اعمّم٤ٌمطمل[]اًمٕمّلُم٦م                  .!واحلّؼ 

 .77، 76ُمذاه٥م أهؿ اًمٕم٤ممل، اًمٜمج٤مرّي٦م، صـ "اعمٚمؾ واًمٜمحؾ"اٟمٔمر:  (5)

ٛمرىم (6) ًّ  ىم٤مل اًمذهٌل: اًمْم٤مّل  ،"٦ماجلٝمٛمٞمّ "( رأس ه128حمرز )ت ٜمدي، أسمقضمٝمؿ سمـ صٗمقان اًم

يم٤من ي٘ميض ذم قمًٙمر احل٤مرث سمـ ، قمٔمٞمامً  اً وىمد زرع ّذ  ،ٚمؽ ذم زُم٤من صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملماعمٌدع، ه

= 
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 ًمٚمحقادث. لا ف حَم ٓملن يمقٟمِ ًمٌُ  :٦مُ يمام زقمٛم٧م اًمٙمراُمٞمّ  رادٍ ُمُ  سمح٥ًم يمّؾ  إرادةَ  وٓ ،(1)احلٙمؿ

يمام  واطمد، ٓو ىمديؿٌ  ، وم٤مًمٙمؾ  داٟمٞمٝمام آظمتٞم٤مرُ ُمؽمادومت٤من، ويُ  واعمِمٞمئ٦مُ  واإلرادةُ 

ف ًمٞمس ٟمّ أ :فومٕمٚمِ  دةِ ُمٕمٜمك إرا يمام زقمؿ أنّ  وٓ .طم٤مدصم٦مٌ  واإلرادةُ  ىمديٛم٦مٌ  اعمِمٞمئ٦مَ  يزقمؿ أنّ 

 سمف. رٌ ُمِ  ف أٟمّ  :ههمػمِ  ف ومٕمَؾ ، وُمٕمٜمك إرادشمِ ؾم٤مهٍ  ، وُٓمٖمٚمقٍب  ، وٓسمٛمٙمرهٍ 

  -وإن اظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك اإلرادة- ريدٌ ف شمٕم٤ممم ُمُ رق قمغم أٟمّ اًمٗمِ  مجٞمعُ  وىمد اشمٗمَؼ 

﴾ شمٕم٤ممم: ىم٤مل اهلل َ ًَمُٙمْؿ﴾ ،[185 :]اًمٌ٘مرة ﴿ُيِريُد اهللُ سمُِٙمُؿ اًْمُٞمْنَ ٌَلم   ﴿ُيِريُد اهللُ ًمُِٞم

ٓ  َأن َيَِم٤مَء اهللُ﴾ ،[26 :٤ًمءًمٜمّ ]ا ُٚمُؼ  ،[32 :]اإلٟم٤ًمن ﴿َوَُم٤م شَمَِم٤مُؤوَن إِ َؽ خَيْ ﴿َوَرسم 

َت٤مُر﴾ َُم٤م  همػمه٤م ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م. إمم... [68 :]اًم٘مّمص َيَِم٤مُء َوخَيْ

 :وهل ،أؿمٞم٤مء ٦مِ احلدي٨م قمغم ؾمتّ  أمجع أهُؾ ": (2)ٞم٦ٌمحمٛمد سمـ ىمتَ  وىم٤مل أسمق

قمغم و (3) ،اخلػم واًمنَمّ  ف ظم٤مًمُؼ وقمغم أٟمّ  (2) ،يٙمـ يِم٠م مل مل وُم٤م ،يم٤من ؿم٤مء اهللُ ُم٤م (1)

                                                          

= 

ه، وم٘م٤مل راؾم٤من، وم٘مٌض قمٚمٞمف ٟمٍم سمـ ؾمٞم٤مر، ومٓمٚم٥م ضمٝمؿ اؾمتٌ٘م٤مءَ هي٩م، اخل٤مرج قمغم أُمراء ظُم 

 .(2/141 "إقملم")        تؾ.وم٘مُ ف وأُمر سم٘متٚمِ  "أيمثر م٤م ىمٛم٧َم  شم٘مقم قمٚمٞمٜم٤م ُمع اًمٞمامٟمٞم٦مُ  ٓ"ٟمٍم: 

 .ه199اه٤م ؾمٜم٦م  ُم٤متاٟمت٘مؾ إمم سمٖمداد و ،ٞمٕمل ُمقمم يمٜمدةحمٛمد اًمٙمقذم اًمِم   هِم٤مم سمـ احلٙمؿ أسمق (1)

 "يمت٤مب اًمتقطمٞمد"و "يمت٤مب إظم٤ٌمر"و "اًمدًٓم٦م قمغم طمدث إضم٤ًمم" :ًمف ُمـ اًمٙمت٥م

 "قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م يمت٤مب اًمردّ "و "قمغم أصح٤مب اًمٓم٤ٌمئع يمت٤مب اًمردّ "و "يمت٤مب اجلؼم واًم٘مدر"و

 (.6/395 "لمهدي٦م اًمٕم٤مروم")                ذًمؽ.  وهمػم "قمغم ؿمٞمٓم٤من اًمٓم٤مق يمت٤مب اًمردّ "و

 213ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،ثحمٛمد اًمديٜمقري إدي٥م اعمحد   ٞم٦ٌم اًمٙمقذم أسمقاهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتَ  قمٌد هق (2)

 "شم٥م٤مأدب اًمٙم"و " داب اًم٘مراءة"و " داب اًمٕمنمة" :ًمتّم٤مٟمٞمػ. ًمف ُمـ اه276 ؾمٜم٦م وشمقذّم 

 "ضم٤مُمع اًمٗم٘مف" "شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م"و "إقمراب اًم٘مر ن"و "اظمتلف احلدي٨م"و

 وهمػم ذًمؽ. "همري٥م احلدي٨م"و "ةٌقّ دٓئؾ اًمٜمُ"و "احل٤مرضة اجلقاسم٤مت"و

 (.5/362 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")
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وقمغم شم٘مديؿ  (5) ،اًم٘مٞم٤مُم٦م رى يقمَ ف يُ وقمغم أٟمّ  (4) ،خمٚمقٍق  اهلل همػمُ  يملمُ  اًم٘مر نَ  أنّ 

خيتٚمٗمقن  ٓ .وقمغم اإليامن سمٕمذاب اًم٘مؼم (6) ،ح٤مسم٦م ذم اًمٗمْمؾلم قمغم ؾم٤مئر اًمّّم ٞمخَ اًمِّم 

 ىمٝمؿ ذم رـ وم٤مرَ ذم هذه إصقل، وُمَ 
ٍ
 .(1)"قه وهجروهقمُ د  وه وسمَ ذُ ٟم٤مسمَ  ،ُمـ ذًمؽ ء

عم٤م  ريدٌ ُمُ  -شمٕم٤ممم-سمام ًمٞمس سمٙم٤مئـ، ومٝمق  ٍؼ ُمتٕمٚمّ  يم٤مئـ، همػمُ  سمٙمّؾ  ٘م٦مٌ ف ُمتٕمٚم  وم٢مرادشمُ 

ٗم٘مقا قمغم ي٘مع، واشمّ  ده ملرِ يُ  ػم، وًمقملًمٚمخَ  ريدٌ وهمػمه، يمام هق ُمُ  ُمـ يمٗمرٍ  اً ٞمف ّذ ٟمًٛم  

ريد ف يُ ٟمّ إ" :(3)ي٘م٤مل ٓ :وم٘مٞمؾ ،ٗمّمٞمؾذم اًمت قا، واظمتٚمٗمإًمٞمف مجٚم٦مً  إؾمٜم٤مد اًمٙمّؾ  (2)ضمقاز

                                                          

اًمرّد قمغم أصح٤مب اًمٙملم وأصح٤مب اًمّرأي، آظمتلُف  "شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م"أي: ذم  (1)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 67أهؾ اًمٙملم ذم إصقل، صـ قمٜمد

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                  سمف ًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م.وقمؼّم  ،قمغم ُمٜمٝم٩م اإلُمٙم٤من اًمٕم٤مم وضمقٌب  :أي (2)

: ، يم٠من شم٘مقَل وشمٗمّمٞملً  سمف مجٚم٦مً  سم٠مَس  اجلٛمع ٓ ، وقمٜمداًمقصػ سم٢مرادة اًمنّم  اعمٜمع إومرادُ  ٜم٤مطُ ُمَ  :أؾول (3)

ّٓ ي٘مع  ٓ أيْم٤مً  اًمٙمٗمرَ  إنّ ": ، أو شم٘مقَل "واًمٙمٗمر ، واإليامنَ واًمنَمّ  ف شمٕم٤ممم هق اًمذي يريد اخلػمَ إٟمّ "  إ

ّٓ  إيامنَ  ٓ": ىم٤مئٌؾ  ي٘مقَل  ، أو"يم٤مإليامن سم٢مرادشمف   ٤م، أُمّ "يمٗمرَ  وٓ" :ومت٘مقل "فضملًمُ  سمٛمِمٞمئتف قمّز  إ

ف ُمـ سم٤مب ، وهذا يمٚم  ، وومٞمف اعمحذورُ ومٝمق اعمحٔمقرُ  ،وٟمحق ذًمؽ "وراًمنم   ريدَ ُمُ  ي٤م" :ىم٤مئلً  شمٌتدَئ  أن

، ْم٤مرّ اًم ٤مومعُ اًم٘م٤مسمض، اًمٜمّ اهلل اًم٤ٌمؾمطُ " :ي٘م٤مَل  أوم٤مده ُمـ ضمقاز أن زان ُم٤موِ إدب ذم اًمٙملم قمغم 

، "رأظِم  ُل ر، إوّ اعم١مظم   مُ ٞم٧م، اعم٘مد  اعمٛمِ  لحٞمِ ، اعمُ ّل اعمذِ  ز  اخل٤مومض، اعمٕمِ  اومعُ ٕمٓمل، اًمّر اعمُ  اعم٤مٟمعُ 

 يمام ٟم٘مٚمف اإلُم٤ممُ  ،"رأظِم  رُ اعم١مظم   ٞم٧ُم اعمٛمِ  ل  اعمذِ  اخل٤مومُض  اعم٤مٟمعُ  اًم٘م٤مسمُض  اًمْم٤مر   اهللُ" :ي٘م٤مل وٓ

]مُج٤مع  "ٗم٤متيمت٤مب إؾمامء واًمّّم "ذم  [(67، 5/66 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر شمرمجتف:  ٞمٝم٘ملاًمٌَ 

لم قمـ اإلُم٤مُمَ  [119، 1/118أسمقاب ذيمر إؾمامء اًمتل شمتٌع إصم٤ٌمت اًمتدسمػم ًمف دون ُم٤م ؾمقاه، 

، سم٤مب اًم٘مقل ذم ؿمٕم٥م اإليامن، سم٤مب ذم 12اًم٘مًؿ  "اعمٜمٝم٤مج ذم ؿمٕم٥م اإليامن"]اٟمٔمر:  احلٚمٞمٛمل

، 57سم٤مب شمٗمًػم هذه إؾمامء، صـ "٠من اًمّدقم٤مءؿم"]اٟمٔمر:  ٤ميبواخلٓمّ  [1/223إيامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم، 

يمت٤مب "] ح سمف ومٞمٝمامّس  ف رأيتُ  ، صمؿّ "اًمْم٤مرّ  اًمٜم٤مومعَ "قمٚمٞمف  ٧ًُم وىمِ  "اًم٤ٌمؾمط اًم٘م٤مسمض"ذم  [58

اعمٜمٝم٤مج ذم ؿمٕم٥م "]اٟمٔمر:  قمـ احلٚمٞمٛمل ٟم٘ملً  ُم٤م ذيمرُت  وذم يمؾ   [1/135 "ٗم٤متإؾمامء واًمّّم 

= 
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 يمّؾ  ظم٤مًمُؼ " :يمام ي٘م٤مل ،-سمف يمقٟمف ُم٠مُمقراً  :أي- اًمٙمٗمرَ  إلهي٤مُمف :واًمٔمٚمؿَ  ًَؼ واًمٗمِ  اًمٙمٗمرَ 

 
ٍ
ذم  ًمف ُم٤م"، وي٘م٤مل: "اًم٘مردة اًم٘م٤مذورات، وظم٤مًمُؼ  ظم٤مًمُؼ " :ي٘م٤مَل  أن يّمّح  وٓ "رء

 ًّ  ،-جيقز :وىمٞمؾ- ًمإلهي٤مم :"وضم٤مت وإوٓدًمف اًمز  "ي٘م٤مل:  وٓ "وات وإرضاماًم

ـْ ُمَ ﴿ د إًمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:ب اعمرؿَم إًمٞمف سمٓمريؼ اًمت٠مد   يْم٤مف اًمنّمُ  ٓ" :وىمٞمؾ ٤م َأَص٤مسَمَؽ ُِم

َؽ﴾ ًِ ـَ اهللِ َوَُم٤م َأَص٤مسَمَؽ ُِمـ ؾَمٞم ئ٦ٍَم وَمِٛمـ ٟم ْٗم ٜم٦ٍَم وَمِٛم ًَ ـُ  "[79 :٤ًمء]اًمٜم   طَم قمٛمر  وي٘مقل اسم

 :" ُ(1)"ًمٞمس إًمٞمؽ واًمنم   ،يؽسمٞمدَ  اخلػم. 

سم٢مرادة  اعمٕم٤ميص واًم٘م٤ٌمئح واىمٕم٦مٌ  ف، وؾم٤مئرُ يم٤من ـم٤مقمتَ  ريد ُم٤مام يُ ٟمّ إ٦م اعمٕمتزًم وقمٜمد

دظمؾ قمغم  (2)٤مراجلٌّ  اًم٘م٤ميض قمٌد أنّ ": "ذح اًمٌحر"ذم  ف إرادة اهلل شمٕم٤ممم.ٕمٌد، قمغم ظملاًم

قمـ  هَ ـ شمٜمزّ ؾمٌح٤من ُمَ " ر ه ىم٤مل: ق اإلؾمٗمرائٜمل، ومٚماّم ٤مإؾمح ، وقمٜمده أسمق(3)٤مدٌّ قمَ اًمّم٤مطم٥م سمـ 

                                                          

= 

ّٓ ، [226، 1/225 "اإليامن يمام -وهق  [1/151 "ؾمامء واًمّمٗم٤متيمت٤مب إ"] "رأظِم " إ

 ٕمّلمػ اًماعمّمٜم   ر يملمُ ِمٕمِ هق اعمخت٤مر قمٜمدي، وسمف يُ  هذا اًم٘مقُل  ، صمؿّ "راعم١مظم  "ومم سم٤معمٜمع ُمـ أَ  -شمرى

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[     واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ،ُمفطمٞم٨م ىمدّ 

حل٩ّم، سم٤مب يمت٤مب ا "صحٞمح ُمًٚمؿ"وضمدٟم٤مه ذم  ٤م، وًمٙمٜمقُمٛمر  ٟمجده اهذا اًمٚم ٗمظ قمـ اسمـ مل (1)

يزيد ُمع  ، سمٓمريؼ ٟم٤مومع يم٤من قمٌد اهلل 489صـ ،2812 اًمتٚمٌٞم٦م وصٗمتٝم٤م ووىمتٝم٤م، حت٧م ر:

ٌ ٞمؽ وؾمٕمَديؽ! واخلػُم سمٞمَديؽ"هذا:  ٌ ٞمؽ ًم ٌ ٞمؽ واًمّرهم٤ٌمُء إًمٞمؽ واًمٕمٛمؾ !ًم  ."!ًم

٤ٌّمر اهلََٛمداين إؾمد سم٤مدي اًمِّم٤مومٕمل  (2) ٤ٌّمر سمـ أمحد سمـ قمٌد اجل هق اًم٘م٤ميض أسمق احلًلم قمٌد اجل

٤مئرة واًمذيمر اًمِّم٤مئع ذم  "اًمُ٘مْم٤مة ىم٤ميَض "اعمٕمتززم، وهق اًمذي شمٚمّ٘مٌف اعمٕمتزًم٦ُم  ًّ ذي اًمتّم٤مٟمٞمػ اًم

 .(131صـ "اًمّرؾم٤مًم٦م اعمًتٓمروم٦م")          إصقل ، اعمتقرّم ؾمٜم٦م مخس قمنمة وأرسمٕمٛمئ٦م.

ٞمٕمل اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم٤مًم٘م٤مين اًمِم   ٤مد اًمّم٤مطم٥م أسمق٤مس سمـ قمٌّ ٤مد سمـ اًمٕمٌّ احلًـ قمٌّ  إؾمامقمٞمؾ سمـ أيبهق  (3)

، ذم اًمٕمروض "اإلىمٜم٤مع" :ٗم٤مشمفُمـ ُمّمٜمّ .ه385  سم٠مصٌٝم٤من ؾمٜم٦موشمقذّم  326ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،يٟمزيؾ اًمر  

 "لوَ شم٤مريخ اعمٚمؽ واظمتلف اًمد  "و "يمت٤مب اًمقزراء"و "يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م"و ،ؿمٕمره "ديقان"و

 .(172، 5/171 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")       ."يديـيمت٤مب اًمز  "و "ديمت٤مب إقمٞم٤م"و
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ّٓ ف ٚمٙمِ ري ذم ُمُ جَي  ـ ُٓمَ  ؾمٌح٤منَ "قر: قمغم اًمٗمَ  ت٤مذُ وم٘م٤مل إؾم !حِم٤مءاًمٗمَ   .(1)"!ُم٤م يِم٤مء إ

 قا ذم ذكٍ ووىمٕمُ  ،ف إًمٞمف وإرادشمِ ف شمٕم٤ممم قمـ إو٤موم٦م اًمنم  أرادوا شمٜمزهيَ  -ٝمؿ اهللُ حَ ىمٌّ - واعمٕمتزًم٦مُ 

 يّمقن. ف ٓظمٚم٘مقا يمخٚم٘مِ  يم٤مءَ قا هلل ُذ إذ ضمٕمٚمُ  :اعمنميملم ؿ ُمـ ذكِ أقمٔمَ 

يم٤من  ،ُمٜمل جمقد  ُمثؾ ُم٤م أًمزَ  ُمٜمل أطمدٌ ُم٤م أًمزَ " :ف ىم٤ملأٟمّ  (2)ٞمدٛمرو سمـ قمٌَ وقمـ قمَ 

  ً  :ًمٚمٛمجقد ل، وم٘مٚم٧ُم د إؾملُمِ رِ يُ  مل اهللَ ؿ؟ وم٘م٤مل: ٕنّ ًٚمِ شمُ  ًمف: مِل ٓ ٗمٞمٜم٦م، وم٘مٚم٧ُم ُمٕمل ذم اًم

يؽميمقٟمؽ، وم٘م٤مل اعمجقد: وم٠مٟم٤م أيمقن ُمع  ٓ ٞم٤مـملمَ وًمٙمـ اًمِّم  ،ؽريد إؾملُمَ يُ  اهللَ إنّ 

 ف.تِ و٤مه وحمٌّ ه ورِ سم٠مُمرِ  ٓ ،ف شمٕم٤مممف وُمِمٞمئتِ سم٢مرادشمِ  اىمٕم٦مٌ وم٤معمٕم٤ميص و ،(3)"٥ميؽ إهمٚمَ اًمنّم 

 طلومٌ اهلل 

ء ٞمط سم٤مًمٌّم حُت  ،سمذاشمف شمٕم٤ممم ىم٤مئٛم٦مٌ  ٦مٌ ًمٞمّ زَ أَ  صٗم٦مٌ  ٚمؿُ واًمٕمِ  "ف قمٚمٞمؿٌ أٟمّ " :( منه12)و

 قِمْٚماًم﴾ ﴿َوَأن  اهللَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:، هق قمٚمٞمف قمغم ُم٤م
ٍ
ء  ،[12 :]اًمٓملق ىَمْد َأطَم٤مَط سمُِٙمؾ  َرْ

 قمدمُ  هل٤م سم٤مًم٘مّمد وآظمتٞم٤مر، اؾمتح٤مَل  ٤مٟمعُ جلٛمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت، واًمّّم  دُ ف اعمقضمِ ٧م أٟمّ وإذا صمٌ

 قمٚمٛمِ 
ٍ
ه، وهق سمْمد   ّمَػ ّمػ سمف ٓشمّ يتّ  ف ًمقملٕٟمّ ": "اًمٌحر ذح"ُمٜمٝم٤م، وذم  ف سمٌمء

 .(4)"يمٌػماً  اً ٚمقّ قمـ ذًمؽ قمُ  ، وشمٕم٤ممم اهللُف ٟم٘مٌص ٕٟمّ  :٤مٌل ، وذًمؽ حُم ٝمُؾ اجلَ 

ًّ ا ٦مِ ٗم٤مت اًمذاشمٞمّ ر اًمّّم ذا  ظِم وه  :ك سمّمٗم٤مت اعمٕم٤مينقمٚمٞمٝم٤م، وشمًٛمّ  ِؼ ٗمَ اعمتّ  ٌٕم٦مِ ًم

                                                          

ذم قمٛمقم إرادشمف  2ذم إومٕم٤مل، اعمٌح٨م  5ذم اإلهلّٞم٤مت، اًمٗمّمؾ  5اعم٘مّمد  "اعم٘م٤مصدذح "اٟمٔمر:  (1)

 .275، صـ4شمٕم٤ممم، اجلزء 

. ًمف ه144 ؾمٜم٦م شمقذّم ، ؿ اًمٌٍميث اًمزاهد اعمتٙمٚمّ قمثامن اعمحد   ٞمد سمـ سم٤مب أسمقٛمرو سمـ قمٌَ قمَ هق  (2)

 ٕمره.ؿم "ديقان"و "ٓم٥م ورؾم٤مئؾظُم "، وقمـ طمًـ اًمٌٍمي "ًم٘مر نشمٗمًػم ا" : ُمـ اًمٙمت٥م

 .(5/639 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 .139صـ "ٗمٞم٦مًَ ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜم "اٟمٔمر:  (3)

 .مل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜم٘مؾ (4)
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 قمٜمٝم٤م. شمٜمٗمؽ   ات ٓسم٤مًمذّ  ىم٤مئٛم٦مً  ٕم٤منٍ ٦م ًمٙمقهن٤م ُمَ ذاشمٞم٦م ُمٕمٜمقيّ  ٞم٧ْم ام ؾمٛمّ وإٟمّ 

 ةنّ اـُس  مجوع أاهل فات ـه تعاغ مذاهُب اـّص  إثباَت 

 ٝمقرُ وىم٤مل مُج  ،٦ماًمًٜمّ  مجٞمع أهؾ ٗم٤مت ًمف شمٕم٤ممم ُمذه٥ُم اًمّّم  إصم٤ٌمَت  أنّ  قمٚمؿْ او

جيقز  ف قمغم اخللئؼ، ٓجيقز إـملىمُ  ُم٤م يمؾ  " :ك ىم٤مًمقاٝم٤م، طمتّ يمٚم   ٦م سم٢مٟمٙم٤مره٤ماًم٤ٌمـمٜمٞمّ 

ٗم٤مت ؼ قمٚمٞمف ُمـ إؾمامء واًمّّم ٓمٚمَ يُ  ف ُٓمٜمٝمؿ إمم أٟمّ  وذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦مٌ  ،"ف قمٚمٞمف شمٕم٤مممإـملىمُ 

 ّٓ ً  ـمري٘مُ  ُم٤م إ ف إٟمّ " :سمؾ ٟم٘مقل "ف ُمقضمقدٌ إٟمّ " :ٟم٘مقل ٓ :وم٘م٤مًمقا ،اإلجي٤مب دون ٥ُم ٚمْ ف اًم

 ٧ٍم ًمٞمس سمٛمٞمّ " :وًمٙمـ ٟم٘مقل "ىمديرٌ  قمٚمٞمؿٌ  ف طمل  ٟمّ إ" :ٟم٘مقل وٓ ،"ًمٞمس سمٛمٕمدوم

ٝم٧م ٌّ وؿَم  ،٤مٗم٤مت وزواهلَ اًمّّم  طمدوَث  ٦مُ زت اًمٙمراُمٞمّ وضمقّ  ،"قم٤مضمزٍ  وٓ ضم٤مهؾٍ  وٓ

  ٌ ف شمٕم٤ممم صٗم٤مشمُ  شمٙمقنَ  أن وأٟمٙمرت اعمٕمتزًم٦مُ  ،ٚمؼاخلَ  ف شمٕم٤ممم سمّمٗم٤مِت ُمٜمٝمؿ صٗم٤مشمِ  ٝم٦مُ اعمِم

ٌ أٟمّ  قم٧ْم ، وادّ (1)اتوراء اًمذّ  ٕم٤منٍ ُمَ  ، وهٙمذا ذم ؾم٤مئر ىمدرةٍ  سمل رٌ ، ىم٤مدقمٚمؿٍ  سمل ف قم٤ممِل

                                                          

ًّ تُ ٤م أئٛمّ أُمّ  :أؾول (1) ىم٤مئٚمقن  ،ٞمٜمٞم٦مؿ سم٤مًمٕمَ ومٛمع ىمقهلِ  -دؾمٞم٦مهؿ اًم٘مُ سم٠مهارِ  ؾمٜم٤م اهللُىمدّ -قومٞم٦م اًمّم   ٤مدةُ ٜم٤م اًم

 احلّؼ  اًمِمٞمقخ ؿمٝم٤مب ؿمٞمُخ  ٟم٤م إضمُؾ دُ ؾمٞمّ ٗم٤مت، وهذا ك سم٤مًمّّم ات، شمًٛمّ سم٤مًمذّ  ىم٤مئٛم٦مٍ  ٕم٤منٍ سمٛمَ  ىمٓمٕم٤مً 

ً  واًمدّ  سم٢ممج٤مع شمٚمؽ  طم٤مً ُمٍم    [(5/626 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر شمرمجتف:  يدِ رْ وَ رْ ٝمَ يـ اًم

ً  ٦م، قمغم هذه اًمٕم٘مٞمدة احل٘مّ ٚمٞمّ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٕمَ  ، وٟم٘ملً  اًمث٘م٤مت ىمقًٓ  ، صم٘م٦مَ دًٓ قمَ  ٜمٞم٦م، وٟم٤مهٞمؽ سمف إُم٤مُم٤مً ٦م اًم

 .4/432 "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "ي٤مضؿ اًمر  ٟمًٞم"ٝم٤مب ذم اًمِم   ٦مُ ٕمّلُمىم٤مل اًم

]اٟمٔمر  "اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم"قمـ  هٜم٤م ٟم٘ملً  "دذح اًمًٞمّ "ذم " ([:5/133 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"و

ٟمٕمٚمؿ  شمٕم٤ممم يمام ٓ اهللِ صٗم٤مِت  ٜمفَ ٟمٕمٚمؿ يمُ  ٤م ٟٓمّ إ" ([:612، 2/611 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"شمرمجتف: )

ّٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م  ٤م ًٓمٜم٤م أٟمّ  ام اعمٕمٚمقمُ ف شمٕم٤ممم، وإٟمّ ذاشمِ  ٜمفَ يمُ   ٕنّ  :شمٙمٛمؾ اه٤م ف مله٤م، وذاشمُ ٝم٤م و صم٤مرِ سمٚمقازُمِ  إ

 ."ٗم٤متات يًتٚمزم اًمّّم اًمذّ  ات، سمؾ يمامُل ات سم٤معمٛمٙمـ سم٤مًمذّ اًمذّ  يم٤معمٌدأ هل٤م، ومٞمٚمزم اؾمتٙمامُل  اًمذاَت 

 قمغم أنّ  قومٞم٦مُ أمجع اًمّّم ": ([2/178 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "فقمقارف اعمٕم٤مرِ "وذم 

، ٤موصمٌقهُت  ،اًمْمدّ  إًمٞمٝم٤م ويٗمٕمؾ اه٤م، سمؾ سمٛمٕمٜمك ٟمٗمِل  ف حمت٤مٌج سمٛمٕمٜمك أٟمّ  ، ٦ٓمً صم٤مسمت شمٕم٤ممم صٗم٤مٍت  ًمف

= 
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= 

ٝم٤م، ٝمؿ ظملومَ ؿ يملُمُ وهَ قن، ورسمام أَ قمٜمٝم٤م إصقًمٞم   ؾمٙم٧َم  ٟمٗمٞم٦ًمٌ  وهذه ُم٠ًمًم٦مٌ  .سمف شمٕم٤ممم ىم٤مئٛم٦مٌ 

 شمٙمـ ُمقضمقدةً  ه٤م، سمؾ ًمقملؼ أصمرِ ٗم٦م اعمقضمقدة ذم حت٘م  ًمف شمٕم٤ممم إمم اًمّّم  اطمتٞم٤مَج  ف ٓأٟمّ  :ٝم٤موشمقوٞمحُ 

ّٓ  ،فسمح٤مًمِ  يم٤من إصمرُ  اًمٙمامل  احلٙمٞمؿِ  ات هل٤م، ويدومع ىمقُل اًمذّ  ؾ ٓىمتْم٤مء يماملِ ه٤م أيمٛمَ وضمقدَ  أنّ  إ

٦م أقمغم اًمًٜمّ أهؾ ُمذه٥َم  ، وفمٝمر أنّ ف آؾمتٙمامَل ٓؾمتٚمزاُمِ  :قاهات أقمغم ُمـ اًمٙمامل سمام ؾِم سم٤مًمذّ 

ّٓ ، وٟم٘ملً  قم٘ملً  ؾمٚمؿ ومٚمٞمٙمـ  ٤م وم٤مئدة، وإنهوضمقدِ  دَ جمر   ٗم٦م، ويدومٕمف أنّ اًمّّم  شمٕمٓمٞمؾِ  ومٞمف إهي٤ممُ  أنّ  إ

 ْر شمٕمٓمٞمؾ، ومتدسمّ  وٓ اؾمتٙمامَل  ، وملإؿمٕمري  ًممصم٤مر يم٤ًمئر إؾم٤ٌمب قمٜمد قم٤مدي٤مً  ؾم٤ٌٌمً 

 [.1/28ُم٘مّدُم٦م يمت٤مب اًمِّمٗم٤مء،  "ٟمًٞمؿ اًمّري٤مض"] ًمخ...إ "اٟمتٝمك ،ف قمزيزٌ وم٢مٟمّ  :فواطمٗمٔمْ 

ذح  "دي٦ماحلدي٘م٦م اًمٜمّ"ذم  -ه اًم٘مددس ه  دّ ىمُ -ز اًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمٚمُ  دي قمٌدوىم٤مل ؾمٞمّ 

 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم". و2/128 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "اًمٓمري٘م٦م اعمحٛمدي٦م"

 .2/4 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "٦ماًمت٤مشم٤مرظم٤مٟمٞمّ "ذم  :أي :ش ،وومٞمٝم٤م" :ص ([:5/476

 يمت٤مب أطمٙم٤مم اعمرشمّديـ، ومّمؾ ومٞمام ي٘م٤مل ذم ذات اهلل  (72، صـ2اجلزء  "ٟمزه٦م اخلقاـمر"و
ف ذاشمُ  :أي :ش ،فسمذاشمِ  قم٤مملٌ  :ص ،شمٕم٤ممم :ش ،اهلل ـ ىم٤مل سم٠منّ ئؾ قمٛم  ؾُم  :ص [5/463وصٗم٤مشمف، 

 :ص ،فف ىمدرشمُ ذاشمُ  :أي :ش ،فسمذاشمِ  ىم٤مدرٌ  اًمٕمٚمؿُ  :ص ،صٗم٦مٌ  :ش ،ٟم٘مقل ًمف وٓ :ص ،فقمٚمٛمُ 

هؿ أم هؾ يٙمؿ سمٙمٗمرِ  :ص ،ٗم٤مِت اًمّّم  ةٗم٤مٟمُ  واًمٗملؾمٗم٦مُ  :ش ،ؿ اعمٕمتزًم٦مُ وهُ  ،اًم٘مدرةُ  :ٟم٘مقل ًمف وٓ

 كـ ٟمٗمَ وُمَ  :ص ،سم٘مقهلؿ ذًمؽ :ش ،ٗم٤متقن اًمّّم ؿ يٜمٗمُ ٕهّن  :ص ،هؿرِ سمٙمٗم :ش ،ؿيٙمَ  :ٓ؟ ىم٤مل

 ٦مٌ ف شمٕم٤ممم ـم٤مئٗمت٤من، حم٘م  ذاشمِ  قملمُ  ٗم٤مِت اًمّّم  اًم٘م٤مئٚملم سم٠منّ  أنّ  :واحل٤مصُؾ  :ش ،ومٝمق يم٤مومٌر  ٗم٤مِت اًمّم  

 -ؾمٌح٤مٟمف-ف قمغم ذاشمِ  زائدةٌ  ًمف شمٕم٤ممم صٗم٤مٌت  ي١مُمٜمقن أنّ  ٓ واًمٗملؾمٗم٦مُ  اعمٕمتزًم٦مُ  :ٚم٦مُ وم٤معمٌٓم  ، ٚم٦مٌ وُمٌٓم  

ًمف  إنّ  :ؿ ي٘مقًمقنوم٢مهّن  :اًمٙمامل ُمـ اًمٕم٤مروملم أهُؾ  :٦مُ واعمح٘م   .قم٘ملً  ف قمٜمدهؿذاشمِ  ، سمؾ هل قملمُ ٘ملً قم

ّٓ يٕمٚمٛمف  ٤م ٓٔمر إمم إُمر قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف مّ ات، سم٤مًمٜمّاًمذّ  هل قملمُ  شمٕم٤ممم صٗم٤مٍت  شمٕم٤ممم، وهل  اهللُ إ

ٓم٤مًم٥م اعمَ "٘مٜم٤مه ذم يمت٤مسمٜم٤م يمام سمًٓمٜم٤مه وطم٘مّ  ،اإليامن ٔمر اًمٕم٘مكم، وهق حمُض ات سمح٥ًم اًمٜمّاًمذّ  همػمُ 

 .[ اهـ1/322، 2اًم٤ٌمب  "احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م"] "٦ماًمقومٞمّ 

]اٟمٔمر  "ذطمف"و ([4/321 "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "ؿ اًمثٌقتُمًٚم  "وذم 

 ٤م( اًمٌدقم٦مُ )وأُمّ ": ؽ اًمٕمٚمامء قمم سمحر اًمٕمٚمقم ُمٚمِ ًمٚمٛمَ  ([4/321 "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن"شمرمجتف: )

 وم٢منّ  :ٗم٤مت(اًمّّم  )يمٜمٗمل زي٤مدةِ  واوٍح  ىم٤مـمعٍ  ذقمل   ًمدًمٞمؾٍ  ٗم٦مٌ ومٞمٝم٤م خم٤مًمَ يٙمـ  ٦م( ملاجلٚمٞمّ  ٖمػمُ اًم)

مه٤م سمٜمٗمس  وىمدرةٍ  سمٕمٚمؿٍ  ىم٤مدرٌ  ف قم٤مملٌ ٤م أٟمّ ، وأُمّ ىم٤مدرٌ  شمٕم٤ممم قم٤مملٌ  اهللَ سم٠منّ  ام أظمؼمْت إٟمّ  ٦مَ احل٘مّ  يٕم٦مَ اًمنّم 

ذم  واوٍح  أُمرٍ  ًمٞم٧ًم إٟمٙم٤مرَ  ومٝمذه اًمٌدقم٦مُ  ،قمٜمف ؾم٤ميم٧ٌم  عُ ات، وم٤مًمنم  سم٤مًمذّ  ىم٤مئٛم٦مٍ  ات، أو سمّمٗم٦مٍ اًمذّ 

= 
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إذ ًمٞمس ومٞمٝم٤م  :٥م اًمٗمًَؼ شمقضمِ  ٓ هذه اًمٌدقم٦مَ  ٕنّ  :(ٗم٤مىم٤مً ف )اشمّ ف وروايتُ ؾ( ؿمٝم٤مدشمُ ٘مٌَ ع )ومتُ اًمنّم 

ّٓ ) ذقمل   ُٕمرٍ  ٗم٦مٌ خم٤مًمَ   ؿٌ قى خم٤مِص إمم اهلَ  اقمَل اًمدّ  وم٢منّ  :)إمم هقاه( عُ ٤م( هذا اعمٌتدِ قمَ دَ  نأ إ

إمم  قمقةُ ف عم٤م يم٤من اًمدّ أٟمّ  !إلٟمّم٤مفاٟمٔمر سمٕملم ا ،بذِ قمـ اًمٙمَ  آضمتٜم٤مب ـ ]أي: قمغم[ ـ قمي١ممتَ  ٓ

هذا  ٦مُ اجلٚمٞمّ  شمرومعَ  ومم أنوم٤مَٕ  ،بذِ إُم٤من قمغم آضمتٜم٤مب قمـ اًمٙمَ  ٦م راومٕم٦مَ اجلٚمٞمّ  اًمٌدقم٦م همػمِ 

 "ُمًٚم ؿ اًمثٌقت"] "وم٤مومٝمؿ ،ي٘مٌؾ أصلً  ف، وملاًمٌت٦م إمم سمدقمتِ  ٦م داعٍ سم٤مًمٌدقم٦م اجلٚمٞمّ  عُ ، واعمٌتدِ إُم٤منَ 

محقت"ُمع ذطمف   اهـ.[ ُمٚمت٘مٓم٤مً  429ًمث٤مين ذم اًمًٜم٦ّم، صـإصؾ ا "ومقاشمح اًمر 

 وٓزمةٌ  ؾةٌ مفارِ  فةَ اـّص 

 ،وٓزُم٦مٌ  ىم٦مٌ ُمٗم٤مرِ  ٗم٦مَ اًمّّم  أنّ  ،ٕمّلماًم ُؽ ٜمل اعمٚمِ ٛمَ أهلَ  اعم٘م٤مم قمغم ُم٤م حت٘مٞمُؼ  :وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ أؾول

إًمٞمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م أو ٓ، سمؾ  ٤م ُمًتٜمدةٌ إُمّ  ،اتٗمس اًمذّ اعمقضمقد أو اًمٜم  ٤م ًمٚمقضمقد طمٞم٨م اًمقضمقد همػمُ إُمّ 

ٝم٤م، تَ قمٞمٜمٞمّ  ؿَ يتقهّ  أن ًمٕم٤مىمؾٍ  يّمّح  وٓ ،رةاعمٖم٤ميَ  ٜم٦مُ ىم٦م سمٞمّ وم٤معمٗم٤مرِ  (1): ضم٤مقمٚمٝمام إمم ًتٜمدان مجٞمٕم٤مً ٤م ُممُه 

 ،اتاًمذّ  اًمقضمقد دون وًمقازمُ  (2)٦م. ًمٚمٙمراُمٞمّ  قمٜمٝم٤م سم٤مإلمج٤مع، ظملوم٤مً  ُمتٕم٤مًمٞم٦مٌ  اهلل  وصٗم٤مُت 

 ُم٤ًمغَ  ر، وٓر  وًمق ذم ُمرشم٦ٌم اًمت٘م ىم٦مً ل، ومٙم٤مٟم٧م ُمٗم٤مرِ ل هِ قمٜمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م هِ  قمري٦مً  شمٙمقن اًمذاُت 

ف ف ُمـ صٗم٤مشمِ ٕٟمّ  :ف سم٤مإلمج٤مع ُمـ دون ٟمزاعٍ ذاشمِ  ه شمٕم٤ممم قملمُ وضمقدَ  وم٢منّ  :٦مٚمٞمّ اًمٕمَ  ٗم٤مِت هلذا ذم اًمّّم 

ًِ  ُمًتٜمدةٍ  همػم إذا يم٤مٟم٧م يمامٍٓت  اتاًمذّ  وًمقازمُ  (3) ٦م.ذم اًمذاشمٞمّ  ام اخللُف وإٟمّ  ،٦مٗمًٞمّ اًمٜمَ  ،ٝم٤مإمم ٟمٗم

ّٓ ًمٞم٧ًم  ٦مُ ف اًمذاشمٞمّ وم٢مذن صٗم٤مشمُ  . (4) قمغم اهلل ٤مٌل حُم  سمٖمػمه٤م، وهق أيْم٤مً  يم٤مٟم٧م ُمًتٙمٛمٚم٦مً  ُمـ  إ

ّٓ ه٤م ًمٞمس ٤مصع، ومقضمقدُ اًمٜمّ اسمع، هذا هق احلّؼ اًم٘مًؿ اًمرّ  ره٤م ُمٜمٓمٍق ذم ات، وشم٘مر  سمقضمقد اًمذّ  إ

 ٝم٤م وُمٜمِم٠مُ ُم٤م سمف صدىمُ  :ات، أياًمذّ  هل٤م وراءَ  ُمّمداَق  ات، وٓقمٜمٝم٤م ًمٚمذّ  قمراءَ  ات، وٓر اًمذّ شم٘مر  

 ٓ ،"ه سمح٥ًم اعمّمداقهمػمُ  وٓ ،هق سمح٥ًم اعمٗمٝمقم ٓ" :ٝمؿسمٕمِْم  ٝم٤م، وهذا هق ُمٕمٜمك ىمقلِ محٚمِ 

ف ُم٤م زقمٛمتْ  سمًقاء، وقملمُ  ؾمقاءٌ  ٦مُ ٞمٜمٞمّ ف اًمٕمَ وم٢مٟمّ  :اعمحدودو أو احلد   نقَ ٜمْاعمٕمَ ويم٤مًمٕمٜمقان  اًمٗمرَق  أنّ 

ات قمـ ي اًمذّ ُمٜمف رائح٦م شمٕمرّ  واؾمتِمؿ   ،هذا ف همػمَ ؿ يملُمُ وهَ ـ أَ ُمٜمٝمؿ ُمَ  سمٞمد أنّ  ،واحلٙمامء اعمٕمتزًم٦مُ 

 .[112، 111]اٟمٔمر: صـ "ي٤مضاًمرّ  ٟمًٞمؿ"ف قمـ م ٟم٘مٚمُ ٕمض احليات، يمام شم٘مدّ ٗم٤مت ذم سماًمّّم 

ٌّ  اًمٗم٤موَؾ  اًم٘م٤مئَؾ  وُمـ اًمٕمج٥م أنّ   شمٙمـ ُمقضمقدةً  سمؾ ًمقمل" :وىمع ومٞمف، طمٞم٨م ىم٤مل قمٚمٞمف صمؿّ  فَ ٟم

 اٟمتٗم٤مءَ  ٕنّ  :شمٙمـ شمٙمـ مل سمؾ ًمقمل !ُمـ ًمقازُمٝم٤م؟ قم٤مري٦مً  شمٕم٘مؾ اًمذاُت  كوأٟمّ  "فسمح٤مًمِ  يم٤من إصمرُ 

 ٝم٤م يملمُ قمِه اًمتل يُ  ي٤مدةُ ومٝمذه اًمزّ  !؟ٟمتٗم٤مء اًملزم، ومٛمـ أيـ يٌ٘مك ًمألصمر أصمرٌ ٓ اعمٚمزوم ٓزمٌ 

هدي٦م ") ]اٟمٔمر شمرمجتف: إيمؼم ٟم٤م اًمِمٞمخدُ ؾمٞمّ  د اًمٜمٙمػمَ رة، وقمٚمٞمٝم٤م ؿمدّ اعمٜمٙمَ  هل اًم٤ٌمـمٚم٦مُ  ،ٝمؿسمٕمِْم 

٤مدس واخلٛمًلم طمٞم٨م ىم٤مل ذم اًم٤ٌمب ([96-6/91 "اًمٕم٤مروملم ًّ  "اًمٗمتقطم٤مت"ُمـ  56 اًم

= 
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 وم٢منّ  :ذم اًمٕم٘م٤مئد يّمّح  آؾمت٘مراء ومل ٤م ؾم٘مؿُ أُمّ "([: 2/226 "ػ اًمٔمٜمقنيمِم"]اٟمٔمر شمرمجتف: )

، ًمقضمدٟم٤مه ضمًامً  ،ُمٜمف صٜمٕم٦مٌ  ـ فمٝمرْت ُمَ  ٟم٤م يمؾ  أف ًمق اؾمت٘مروم٢مٟمّ  :ًم٦م اًمقاوح٦مُمٌٜم٤مه٤م قمغم إدّ 

ّٓ  ٟمجد ص٤مٟمٕم٤مً  ومٚمؿ ٜم٤معَ ٕمٜم٤م اًمّّم ف، وىمد شمتٌّ وومٕمٚمُ  ّؼ احل صٜمٕم٦مُ  اًمٕم٤مملَ  إنّ  :ومٜم٘مقل  ، واحلؼ  ذا ضمًؿٍ  إ

ً   ،ص٤مٟمعٌ  ذم  ًم٦مَ ٕمٜم٤م إدّ ، وشمتٌّ -يمٌػماً  اً ٚمقّ قمـ ذًمؽ قمُ  شمٕم٤ممم اهللُ- ضمًؿٌ  : احلؼ  ٛم٦مُ وم٘م٤مل اعمج

ّٓ  قم٤مملٌ  يٙمقنَ  ٓ ل أنٕمٓمِ يُ  ًمٞمُؾ ام اًمدّ سمٜمٗمًف، وإٟمّ  صم٤مت، ومام وضمدٟم٤م قم٤معم٤مً اعمحدَ  ف قمغم ذاشمِ  زائدةٍ  سمّمٗم٦مٍ  إ

 يٙمقنَ  أن لسمدّ وم ،قم٤مملٌ  احلؼ   نّ ، وىمد قمٚمٛمٜم٤م أقم٤معم٤مً  يٙمقنَ  سمف أن ـ ىم٤مُم٧ْم ٝم٤م ومٞمٛمَ ، وطمٙمٛمُ ك قمٚمامً شمًٛمّ 

ٌ  شمٕم٤ممم اهلل قماّم - سمف ىم٤مئٛم٦مً  ،قمغم ذاشمف زائدةً  صٗم٦مً  ويٙمقن ذًمؽ اًمٕمٚمؿُ  ،ًمف قمٚمؿٌ   اً ٚمقّ قمُ  ٝم٦مُ  شم٘مقل اعمِم

قمغم  زائدٍ  سم٠مُمرٍ  ٓ ،ذًمؽ سمٜمٗمًف ، يمؾ  اخلٌػمُ  اًم٘م٤مهُر  اًم٘م٤مدرُ  ُل احلَ  اًمٕم٤مملُ  سمؾ هق اهللُ !يملّ  ،-يمٌػماً 

ّٓ ات اًمذّ  يٙمقن يمامُل  ٓ يماملٍ  قمغم ٟمٗمًف، وهل صٗم٤مُت  زائدٍ  ُمرٍ إذ ًمق يم٤من ذًمؽ سم٠م :ذاشمف اه٤م،  إ

ومٝمذا ُمـ  ،ؿ اه٤م هذا اًمزائدُ ي٘مُ  ف سم٤مًمٜم٘مص إذا ملّمػ ذاشمُ قمغم ذاشمف، وشمتّ  ف سمزائدٍ ومٞمٙمقن يمامًمُ 

 "ههل همػمُ  وٓ ،ل هقهِ  ٓ" :ي٘مقًمقا ذم صٗم٤مت احلّؼ  ٛملم أنقم٤م اعمتٙمٚمّ آؾمت٘مراء، وهذا اًمذي دَ 

ف عم٤م اؾمتِمٕمر سمذًمؽ إٟمّ  صمؿّ  ،يٚمٞمؼ سم٤مجلٜم٤مب اًمٕم٤مزم ُمـ آؾمت٘مراء اًمذي ٓ ٌب وومٞمام ذيمرٟم٤م رض

قم٘مٚمٜم٤مه ]ٟم٤مومٞم٦م[  ر وم٘م٤مًمقا: ُم٤م ظَم  ًٚمٙم٤مً ٙمقا ذم اًمٕم٤ٌمرة قمـ ذًمؽ ُمَ ٚمَ ؾَم  ،اًم٘م٤مئٚمقن اهذا اعمذه٥م

ّٓ  يٙمقن قم٤معم٤مً  ف ُم٤مأٟمّ  ًمٞمُؾ  ىمٚمٜم٤م: أقمٓمك اًمدّ سم٤مٓؾمت٘مراء، وإٟماّم   يٙمقنَ  أن ، وٓسمدّ ٚمؿُ ـ ىم٤مم سمف اًمٕمِ ُمَ  إ

 أقمٓم٤مٟم٤م ات، ومٚماّم ف ُمع سم٘م٤مء اًمذّ ر رومٕمُ ف ُمـ صٗم٤مت اعمٕم٤مين، ي٘مد  ٕٟمّ  :قمغم ذات اًمٕم٤ممل زائداً  أُمراً 

قمـ  وقمدوٌل  ،ُمٜمٝمؿ روٌب ٚمؼ، وهذا هُ واخلَ  ، يٕمٜمل ذم احلّؼ وهم٤مئ٤ٌمً  ذًمؽ ـمردٟم٤مه ؿم٤مهداً  ًمٞمُؾ اًمدّ 

 .روومفاهـ سمحُ [ 1/357، 56اًم٤ٌمب  "اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م"] "قابقملم اًمّّم 

 سم٠منّ  ويمٞمػ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ اإلومّم٤مَح  ،ؿ اه٤م هذا اًمزائدُ ي٘مُ  زوم اًمٜم٘مص إذا ملقمٚمٞمٝمؿ سمٚمُ  وم٤مٟمٔمر يمٞمػ ردّ 

٤م سمف مّ  ه اًمِمٞمُخ ُم٤م ردّ  اح، ويمؾ  اًمٍّم  هق اًم٤ٌمـمُؾ  -!واهلل-ات، ومٝمذا ٝم٤م ُمع سم٘م٤مء اًمذّ ر رومٕمُ ي٘مد   صٗم٦مٌ  اًمٕمٚمؿَ 

ـ ًمزوم اومت٘م٤مرِ  ،فيمر ىمٌٚمَ هٜم٤م وُم٤م ذُ ٤ميمر هذُ   اح.َر ىمَ  ومٝمق طمؼ   زائداٍت  ٞم٤مٟم٤مً ًمق يم٤مٟم٧م أقم ،ٗم٤مته شمٕم٤ممم إمم اًمّّم ُم

 ك يٙمقن ومٞمف اومتٞم٤مٌق وإٟمٙم٤مر، وأٟمّ  ف رد  يقم طمقُمَ  ُم٤م -سمحٛمد اهلل-رٟم٤م ومٚمٞمس ومٞمف ٤م قمغم ُم٤م ىمرّ أُمّ 

ّٓ هل  وُم٤م ؟!ٗم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦مات اعمتٕم٤مًمٞم٦م إمم اًمّّم ًمٚمذّ  يت٤مج  ٓ إًمٞمٝم٤م، واًمٌمءُ  ٝم٤م واعمًتٜمدةُ ىمْمٞمتُ  إ

ّٓ ٗم٤مت ًمٚمّّم  ىمٞم٤ممَ  إذ ٓ :اىمتْم٤مه إمم ُم٤م سمؾ هق اعمحت٤مُج  ،إمم ُم٘متْم٤مه هٜم٤م ٤مه ُم٤ًمغَ  ات، وٓسم٤مًمذّ  إ

سمٜمٗمًٝم٤م  ات، وم٤مًمذاُت ٟمٗمس اًمذّ  ه٤م، وهل ُم٘متْم٤مةُ همػمُ  ٓ ٗم٦مُ هق اًمّّم  اًمٙمامَل  وم٢منّ  :ًملؾمتٙمامل

ٗم٤مت، يمام اًمّّم ات ُمـ ضمٝم٦م يّمؾ ًمٚمذّ  ر ظَم  رءٌ  اًمٙمامَل  ٓ أنّ  :ٗم٦مك سم٤مًمّّم ٤م اعمًٛمّ اىمتْم٧م يمامهلَ 

 ٗم٤مت.ُمع رومع اًمّّم ات اًمذّ  ر سم٘م٤مءَ ـ ي٘مدّ يٚمزم قمغم ُمَ 

= 
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= 

 ر ُم٤مي٘مدّ  ي٤مدة ذم مجٞمع اعمراشم٥م، وإن ملـ ي٘مقل سمٛمحض اًمزّ ُمٜمٝمؿ قمغم ُمَ  جيلء اإلٟمٙم٤مرُ  وأيْم٤مً 

ؿ ىم٤مئٚملم ذم اإلـملق وُمرشم٦ٌم اجلٛمع، وأٟم٧م شمراهُ  ٝمؿ، وذًمؽ عم٤م ومٞمف ُمـ إٟمٙم٤مر طميةِ ؿ سمٕمُْم أوهَ 

رق، اًمٗمَ  ُمرشم٦ٌمِ  ؾ سمف طمٙمؿُ ويمٞمػ يٌٓم ،ٗم٤مت، ومامذا يًتٜمٙمرقمـ اًمّّم  ٦م اًمٕم٤ممل، ومْملً شمٚمؽ اعمرشم٦ٌم سمٕمٞمٜمٞمّ 

قمـ  كٜمف سم٤مًمٖمِ ٤م وصٗمُ وأُمّ "ف: ُم٤م ٟمّم   472 ذم اًم٤ٌمب اًمًٌٕملم وأرسمٕمٛمئ٦مٍ  ىم٤مئلً  إيمؼم  وهذا اًمِمٞمُخ 

، واطمدٌ  ًمٞمؾ واعمدًمقل، وم٤مُٕمرُ ق سملم اًمدّ اًمٕم٤ممل، وومرّ  شمٕم٤ممم ًمٞمس قملمَ  اهللَ ؿ أنّ ام هق عمـ شمقهّ اًمٕم٤ممل، وم٢مٟمّ 

، وهق واعمدًمقُل  واًمدال   ًمٞمُؾ واعمٕمٚمقم، وهق اًمدّ  ٚمؿُ واًمٕمِ  ٤مملُ قمٚمٞمف، ومٝمق اًمٕم اظمتٚمٗم٧م اًمٕم٤ٌمراُت  وإن

 زائدٌ  ف ُمٕم٘مقٌل ُمـ أٟمّ  -عم٤م يرى-ومٝمق  "قق هُ وُم٤م هُ " :٤م ىمقًمفوأُمّ  ،وم٘مط "هُم٤م هق همػمُ " :ؿاعمتٙمٚمّ  ىمقُل 

ُم٤م هق " :يّمٗمف سمف، وم٘م٤مل قمٚمؿٍ  هق ُمـ همػم يث٧ٌَم  ىمدر قمغم أن هق، وُم٤م يٙمقنَ  أن ٌ٘ملقمغم ُم٤م هق، وم

وًمٙمـ إذا  "ههل همػمُ  وٓ ،ُم٤م هل هق احلّؼ  صٗم٦مَ  إنّ " :ف، وم٘م٤ملأقمٓم٤مه ومٝمٛمُ سمام ٓمؼ ومح٤مر ومٜم "همػمه

، وٟمحـ ف يٕم٘مؾ اًمزائد وٓسمدّ وم٢مٟمّ  :ؿُ ي٘مقًمف اعمتٙمٚمّ  ُم٤م ٟم٘مقل قمغم طمدّ  ُم٤م ،ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ُمثؾ هذا اًم٘مقل

 .اهـ سمٌٕمض اظمتّم٤مر ،ًمخإ...[ 4/125، 472اًم٤ٌمب  "اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م"] "ٟم٘مقل سم٤مًمزائد ٓ

ؾ ُمٜمف اًمٜمٙمػم، وشم٠مُمّ  زي٤مدةٍ  يًػم، وقمغم أّي  وادٍ  ، وذم أّي ؿ اًمِمٞمُخ يتٙمٚمّ  ُم٘م٤ممٍ  ّي ُمـ أ :وم٤مٟمٔمر

ر ٜمٙمِ  يُ ، إٟماّم ر اًمٙملمَ ٜمٙمِ يُ  ف ٓشمٕمٚمؿ أٟمّ  ،ًمخ...إ "٤م إذا ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ُمثؾ هذا اًم٘مقلإٟمّ " :فر يملُمِ  ظِم 

 .!داك هُ يتقمّم  قى اهلل شمٕم٤ممم، وم٤مومٝمؿ واهللُؾِم  ُمقضمقدٍ  ُمـ إصم٤ٌمِت  اعمٜمِم٠مَ 

 اـعقل ورِ صَ  اها وراءَ ورُ صَ  ةٍ ول بعونوّ وؽوة تقاـّص 

 يمام-ؿ اًمٕم٘مؾ، ومٝمُ  قرِ ـمَ  ه٤م وراءَ قرُ ـمَ  ٦مٍ شم٘مقل سمٕمٞمٜمٞمّ  قومٞم٦مَ اًمّّم  أنّ  :زأوم٤مد اعمقمم اًمٜم٤مسمٚمُ  وهذا ُم٤م

 يٙمقنَ  أن -ُمٕم٤مذ اهلل-ه دي٤مر، وار همػمُ ٗم٤مت، سمؾ ًمٞمس قمٜمدهؿ ذم اًمدّ قهن٤م سم٤مًمّّم خيّّم  ٓ -قمٚمٛم٧َم 

ُمـ اًم٤ٌمب احل٤مدي  ه٤م ذم اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمعرَ ًمف ذيمَ  ذم ظمٓم٦ٌمٍ  ٗم٤مت، وهق اًم٘م٤مئُؾ ٗم٤مة اًمّّم ُمـ ٟمُ  اًمِمٞمُخ 

ًمٞم٤مت، يمام ًم٤ًمئر إوّ  ف اومتت٤مٌح تِ ًمٞمّ احلٛمد هلل اًمذي ًمٞمس ٕوّ " :371 واًمًٌٕملم سمٕمد اًمثلصمٛمئ٦م

ذم  371اًم٤ٌمب  "اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م"] "٤متًمٞمّ غم إزَ اًمٕمُ  ٗم٤مُت ًٜمك واًمّّم احلُ  اًمذي ًمف إؾمامءُ 

 .ًمخ...إ [3/432، 9قطمٞم٦م أُمٞم٦م حمٛمدّي٦م، اًمٗمّمؾ ُمٕمروم٦م ُمٜمزل ّه وصملصم٦م أهار ًمَ 

عراين ُيداؽع طن اـشوخ إؿز  اـشوخ اـش 

 ([516، 5/515 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) ٕمراين٤مب اًمِم  اًمقهّ  وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد

 ([2/833 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر"ذم  -سم٤مينه اًمرّ س ه  دّ ىمُ -

يٕم٦م ٝم٤م ذم اًمنّم ف يمٚم  ٗم٤مشمِ وُمّمٜم  -يٕمٜمل اًمِمٞمخ إيمؼم - اًمِمٞمِخ  يمت٥ِم  كُمٌٜم"ث٤مين: ُمـ اعمٌح٨م اًم

 "فٚمِ ؾُم ف ورُ ف وأٟمٌٞم٤مئِ ف وصٗم٤مشمِ اهلل شمٕم٤ممم وشمقطمٞمده، وقمغم إصم٤ٌمت أؾمامئِ  قمغم ُمٕمروم٦مِ  ،واحل٘مٞم٘م٦م

= 
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ّٓ ٗم٤مت، اًمّّم  لم ىم٤مئٛمَ  لم همػمَ صمَ حمدَ  ،اتلم وراء اًمذّ اًمٙملم واإلرادة، وم٤مقمتؼمومه٤م ُمٕمٜمٞمَ  إ

 ٘مكم قمغم ظملومف.٘مكم واًمٕمَ ًمٞمؾ اًمٜم  ًم٘مٞم٤مم اًمدّ  :سم٤مـمٌؾ  واًمٙمؾ   ،سمذاشمف

 بصفات إؽعال صٌف متّ اهلل 

قمغم شم٠مصمػم، ٟمحق  شمدّل  صٗم٤مٍت  :أي "سمّمٗم٤مت إومٕم٤مل ّمٌػ ف ُمتّ أٟمّ " :( منه13)و

اًمتٙمقيـ سمٛمٕمٜمك  جيٛمٕمٝم٤م اؾمؿُ  ٞم٧م، واًمٙمؾ  ل اعمٛمِ اعمحٞمِ  اِق ر، واًمرزّ اعمّمق   ئاًم٤ٌمر اخل٤مًمِؼ 

اَم َأُْمُرُه إَِذا َأَراَد ؿَمْٞمئ٤ًم َأنْ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ،ُمٜمٝم٤م يمؾ   ىمف قمغمدْ ، وِص ٝم٤م حتتفراضمِ اٟمدِ  َيُ٘مقَل  ﴿إِٟم 

ـْ وَمَٞمُٙمقُن﴾  .[82 :]يس ًَمُف يُم

ِ  ٞم٤مً ٞمِ ، حُم ىم٤مً ازّ رو ظم٤مًم٘م٤مً  ٦م ذم يمقٟمف شمٕم٤ممماًمًٜمّ  سملم أهؾ ظملَف  ٓف أٟمّ  واقمٚمؿْ  وٟمحق  ،ٞمت٤مً وُم

ؿم٤مقمرة ف ؾمٞمخٚمؼ قمٜمد٦م، وسمٛمٕمٜمك أٟمّ ريديّ اعم٤مشمُ  ل، سمٛم٘مت٣م ذاشمف قمٜمدزَ ذًمؽ ذم إَ  ام إٟمّ و ،ٕا

ِ  اخللُف   ومٕمٜمد ،"اًمتٙمقيـ"سمـقمٜمٝم٤م  ذم اًمؽمزيؼ، واًمتخٚمٞمؼ، واإلطمٞم٤مء، واإلُم٤مشم٦م، وٟمحقه٤م اعمٕمؼم 

ؿمٕمَ  ، وقمٜمدل ىمديٛم٦مٌ ٦م يم٤مٕوّ ريديّ عم٤مشمُ ا  .اًم٘مدرة ٘م٤مِت قمـ شمٕمٚم   ًمٙمقهن٤م قمٜمدهؿ قم٤ٌمرةً  :٦م طم٤مدصم٦مٌ ريّ ٕا

                                                          

= 

وسمٕمد  ،ًمخ...إ [76، صـإّولذم طمدوث اًمٕم٤ممل، اجلزء  2اعمٌح٨م  "اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر"]

 ،اًمِمٞمقخ سمٛمتِم٤مسمفٍ  لم ؿمٞمخاًمٗمري٘مَ  اعمٜم٘مقل قمـ إُم٤مم ،ؿاعمحٙمَ  اإلمج٤معُ  يمٞمػ يردّ  اًمٚمتٞم٤م واًمتل

 !.قر اًمٕم٘مقل؟ومقق ـمَ  قرٍ ؿ قمـ ـمَ اعمتٙمٚمّ  اًمٓمري٘م٦مِ  يذيمره ًم٤ًمنُ 

 بذاته ؾائمةٌ  ؾديمةٌ  ةٌ ـوّ أزَ  صفاٌت  تعاغ هلل

ـِ  ،باجلملةو ، اشمف سمذ ٦مً ىم٤مئٛم ىمديٛم٦مً  ٦مً ًمٞمّ أزَ  ٗم٤مٍت ص ًمف  أنّ  :اهلل شمٕم٤ممم وم٤مًمذي ٟمٕمت٘مده ذم دي
إمم  ٤مىم٦مُ تَ ٗمْ ات سمدوهن٤م، وهل اعمُ ًمٚمذّ  شم٘مديرَ  هل٤م سمحٞم٨م ٓ ف شمٕم٤ممم، وُم٘متْمٞم٤مٌت ًمٜمٗمس ذاشمِ  ًمقازمُ 

ات، ات سمٜمٗمس اًمذّ احل٤مصٚم٦م ًمٚمذّ  ٤م سم٤مىمتْم٤مئٝم٤م وىمٞم٤مُمٝم٤م اه٤م، وهل اًمٙمامُٓت ٕهّن  :اتاًمذّ 

ّٓ هل٤م  ُمّمداَق  ومل  اعم٘متْمٞم٤مُت  ٘مديٛم٦مُ اًم اه٤م هل هل، وهل اعمٕم٤مين اًم٘م٤مئٛم٦مُ  ات، ومٚمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦مٌ اًمذّ  إ

ّٓ هل وُم٤م هل  ،اه٤م ات وطم٘مٞم٘م٦مٌ ًمٚمذّ  ٌ   ،أصلً  ات ُمـ دون زي٤مدةٍ اًمذّ  قملمُ  إ  ٤مك أن٧م، وإيّ وم٤مومٝمؿ وشمث

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                 .!إىمدام، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وسمف آقمتّم٤مم ٦مُ زًمّ ُمَ  اعم٘م٤ممَ  وم٢منّ  :شمزّل 
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 -ُمٗمٝمقُمٝم٤م ٝم٤م همػمُ ُمٗمٝمقُمَ  سمٛمٕمٜمك أنّ -ات لم اًمذّ ًمٞم٧ًم سمٕمَ  ٗم٦مُ عم٤م يم٤من اًمّّم  ؽائدة:

 :دُم٤مءد اًم٘مُ شمٕمدّ  ف طمدي٨ُم يتقضّم  ٝم٤م، ٓاٟمٗمٙم٤ميمِ  ٝم٤م اه٤م وقمدمِ ًم٘مٞم٤مُمِ  :قمٜمٝم٤م لً ه٤م ُمٜمٗمِّم همػمُ  وٓ

 .ٝم٤م سمٕمْم٤مً سملم سمٕمِْم  ات، وٓاًمذّ  ذم احل٘مٞم٘م٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم رةَ ٖم٤ميَ ُمُ  إذ ٓ

 ،واحلٞم٤مةُ  واًمٕمٚمؿُ  اًمتل هل اًمقضمقدُ  ،اًمثلصم٦م ّم٤مرى وم٘مد أصمٌتقا إىم٤مٟمٞمؿَ ٤م اًمٜم  وأُمّ 

ـَ  قه٤م إَب وؾمٛمّ  قمٞمًك  ٚمؿ إمم سمدنِ أىمٜمقم اًمٕمِ  دس، واقمت٘مدوا اٟمت٘م٤مَل اًم٘مُ  وروَح  وآسم

 ّرُ ومث٧ٌم اًمتٖم٤ميُ  ،٤مَل وآٟمت٘م زوا آٟمٗمّم٤مَل ، ومجق. 

 وصفاٌت  ذاٌت  ؾديمة، ٓ ذواٍت  دُ تعّد  اهو ادستحول

 ذح"ذم ، وصٗم٤مٌت  ذاٌت  ىمديٛم٦م، ٓ ذواٍت  دُ شمٕمدّ  اعمًتحٞمَؾ  أنّ  :واحلاصُل 

د زهؿ قمـ اًم٘مقل سمتٕمدّ رط حتر  وهذا ًمٗمَ "ىم٤مل:  احلّؼ  سمٕمد سمٞم٤من ُمذه٥م أهؾ (1)"اعم٘م٤مصد

هق " :، سمؾ ي٘م٤مل٦مً ًمٞمّ زَ وإن يم٤مٟم٧م أَ  "ف ىمديٛم٦مٌ صٗم٤مشمُ " :ي٘م٤مَل  ٝمؿ أنك ُمٜمع سمٕمُْم دُم٤مء، طمتّ اًم٘مُ 

 :ي٘م٤مل ، وٓ"سمذاشمف سمذاشمف، أو ُمقضمقدةٌ  هل ىم٤مئٛم٦مٌ " :ي٘م٤مَل  روا أن صمَ و "سمّمٗم٤مشمف ىمديؿٌ 

٤م ر، وأـمٌ٘مقا قمغم أهّن إلهي٤مم اًمتٖم٤ميُ  :"ومٞمف ٦مٌ ًمف، أو طم٤مًمّ  رةٌ هل ومٞمف، أو ُمٕمف، أو جم٤موِ "

 .(2)"ػ سمٙمقهن٤م أقمراو٤مً شمقَص  ٓ

سم٥ًٌم  :قمـ اًمٕمقام ومْملً  ،ُمـ اخلقاّص  إىمدام ًمٙمثػمٍ  ٦مَ زًمّ ُمَ  وعم٤م يم٤من هذا اعم٘م٤ممُ 

زيؾ إوه٤مم، يُ  سم٢ميراد ُم٤م َس ٠مسم ومل ،اصٓملح اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙملم ىم٦م سملماخلٚمط وقمدم اًمتٗمرِ 

ٛملم يٜم٘مًؿ إمم اًم٘مديؿ واحل٤مدث، وقمغم رأي اًمٗملؾمٗم٦م قمغم رأي اعمتٙمٚمّ  اعمقضمقدُ  ومٜم٘مقل:

                                                          

اًمّديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين، شمقذّم ؾمٜم٦م  د٦م ؾمٕمٕمّلُمذم قمٚمؿ اًمٙملم: ًمٚم "ذح اعم٘م٤مصد" (1)

 (.2/632 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                     ه.792

: 1ذم اًمّمٗم٤مت واًمقضمقدّي٦م، اعمٌح٨م  3ذم اإلهلّٞم٤مت، اًمٗمّمؾ  5اعم٘مّمد  "ذح اعم٘م٤مصد" (2)

 .72، صـ4اًمّمٗم٤مت زائدة قمغم اًمذات، اجلزء 
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، ٚمًٗمل اإلُمٙم٤منُ اًمٗمَ  ، وقمٜمدؿ احلدوُث اعمتٙمٚم   احل٤مضم٦م قمٜمد ٦مُ إمم اًمقاضم٥م واعمٛمٙمـ، وقمٚمّ 

اعم٤ًمواة  ٚمًٗمل، وٟم٦ًٌمُ اًمٗمَ  اًمٕمٛمقم واخلّمقص قمٜمد ُم٤مين ٟم٦ًٌمُ ايت واًمزّ احلدوث اًمذّ  وسملم

 ٤ًموي اًمقاضم٥َم ، سمؾ يُ أصلً  ٦مٍ إمم قمٚمّ  ًتٜمدُ يَ  ؿ ٓاعمتٙمٚمّ  قمٜمد ؿ، واًم٘مديؿُ اعمتٙمٚم   قمٜمد

ـٍ  يمؾ  " :ؿ، وىم٤مًمقااعمتٙمٚم   ٤ًموي طمدوَث ٚمًٗمل يُ اًمٗمَ  اإلُمٙم٤منَ  ٚمًٗمل، يمام أنّ اًمٗمَ   مٙم

 ٦م.ه٤م إمم اًمٕمٚمّ سمٕمدم اؾمتٜم٤مدِ  َح ام ّس ومٙم٠مٟمّ  ،٦مف اًمٙمامًمٞمّ دم صٗم٤مشمِ سم٘مِ  ؿُ  ىم٤مل اعمتٙمٚمّ ، ومٚماّم "ٌث حمدَ 

 ـلواجب اـقديم إثباٌت  إثباُت 

 ي٘مقًمقا سم٘مِ  ٛمقن عم٤م ملواعمتٙمٚمّ ": "ذح اعم٘م٤مصد"ذم  ىم٤مل اًمًٕمدُ 
ٍ
ُمـ  دم رء

: "ؾاعمحّم  "ازي ذم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرّ  .(1)"ًمٚمقاضم٥م ٤مً اًم٘مديؿ إصم٤ٌمشم يم٤من إصم٤ٌمُت  ،اعمٛمٙمٜم٤مت

 (3)"اًمتحّمٞمؾ"وذم  .(2)"ه إمم اًمٗم٤مقمؾإؾمٜم٤مدُ يًتحٞمؾ  اًم٘مديؿَ  ٛمقن قمغم أنّ ٗمؼ اعمتٙمٚمّ اشمّ "

 :ٝمؿ ي٘مقًمقنًمٙمٜمّ  ،ىمديٛم٦م ري ومٞم٘مقًمقن سمّمٗم٤مٍت ًـ إؿمٕمَ احلَ  أيب ٤م أصح٤مُب أُمّ "ذطمف: 

 .(4)"قمٚمٞمٝم٤م ٦مَ عمٕمٚمقًمٞمّ ٘مقن آمٚمِ يُ  ومٚمذًمؽ ٓ "ه٤مهمػمُ  ات وٓاًمذّ  هل قملمُ  ٓ

احل٤مضم٦م هل  ٦مَ قمٚمّ  سم٠منّ  اًم٘م٤مئَؾ  أنّ  واقمٚمؿْ " :(5)دًمٚمًٞمّ  "ػذح اعمقاىمِ "وذم 

                                                          

 .17، صـ4إصم٤ٌمشمف، اجلزء  :1ذم اًمذات، اعمٌح٨م  1اعمرضمع ٟمٗمًف، اًمٗمّمؾ  (1)

ؾ" (2)  .55ظمقاّص اًم٘مديؿ واعمحَدث، صـ "اعمحّم 

ؾ"أي: ( 3)  ه.672ؾمٜم٦م  سمٌٖمداد ، شمقذّم اًمّديـ اًمُٓمقد ٜمّمػم: ًم"شمٚمخٞمص اعمحّم 

 (.6/125 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم". و2/527 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

ؾ"( 4)  .56ظمقاّص اًم٘مديؿ واعمحَدث، صـ "شمٚمخٞمص اعمحّم 

ُم٦م اًمٕمّل  "يػاًمنّم  اًمًّٞمد"ـاحلًـ، اًمِمٝمػم سم حمٛمد سمـ قمكم اجُلرضم٤مين أسمق( هق قمكم سمـ اًمًّٞمد 5)

ؼ احلٜمٗمل، ُوًمد سمُجرضم٤من ؾمٜم٦م  ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ: ه. 816وشمقذّم سمِِمػماز ؾمٜم٦م  742اعمح٘م 

 "فقمقارف اعمٕم٤مرِ "وشمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم  "اًمتٕمريٗم٤مت"و "سم٦م ٕؾمئٚم٦م اإلؾمٙمٜمدر ُمـ ُمٚمقك شمؼميزإضمقِ "

  ً  ٤مين ذم اًمٗمروع، وهمػمٜمًمٚمَٛمرهمٞم "ح اهلداي٦مذ"ذم اًمٙملم، و "ػقاىمِ ذح اعم"ي، ودِ رْ وَ رْ ٝمَ ًمٚم

 .(5/583 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                                          ًمؽ.ذ
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 :أصلً  ٦مٍ يًتٜمد إمم قمٚمّ  ٓ اًم٘مديؿَ  إنّ  :ي٘مقَل  ف أنأو ُمع اإلُمٙم٤من طم٘م   ،احلدوُث 

جيقز  اًم٘مديؿَ  أنّ  :ـسم ر ُمٜمف اًم٘مقُل يتّمقّ  ، وملىمٓمٕم٤مً  رٍ ًمف إمم ُم١مصم   طم٤مضم٦مَ  ف ٕٟٓمّ 

 .(1)"٥مه إمم اعمقضمِ اؾمتٜم٤مدُ 

 هؼرَ  ه وٓاهلل تعاغ ـوست طونَ  صفاُت 

سمؾ  :، وأىمقلر ُمٜمٝمؿ آشمٗم٤مُق يتّمقّ  وٓ"قمٚمٞمف:  (2)"ٜمديضَم طم٤مؿمٞم٦م اًمؼِم "وذم 

ّٓ ديٛم٦م، واًمقاضم٥م اًم٘م صٗم٤مِت  ٝمؿ ٟمٗمُل ُمَ ومٚمزِ  ،٤ًموي اًمقاضم٥َم يُ  اًم٘مديؿُ  :ي٘مقَل  ف أنطم٘م    إ

ّٓ ات، اًمقاضم٥م سم٤مًمذّ  دُ شمٕمدّ  مَ ًمزِ   ،ههمػمَ  ف وٓاهلل شمٕم٤ممم ًمٞم٧ًم قمٞمٜمَ  صٗم٤مِت  سم٠منّ  رَ ذِ تَ ٕمْ يَ  أن إ

 .(4)"(3)ومٞمف دَ شمٕمدّ  ومل ،اتاًمذّ  همػمُ  يٚمزم واضم٥ٌم  ومل

                                                          

ذم اًمقضمقب واإلُمٙم٤من وآُمتٜم٤مع،  3ذم إُمقر اًمٕم٤مُّم٦م، اعمرصد  2اعمقىمػ  "ذح اعمقاىمػ"( 1)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  184، صـ3، اجلزء 5اعم٘مّمد 

 .مل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 2)

 ...اتات باـّذ ـلّذ  فات واجبةٌ اـّص     (3)

 ، وٟمٗمُل دَ ي٘مٌؾ اًمتٕمدّ  ايت ٓاًمذّ  ايت، واًمقضمقُب اًمذّ  ًمقضمقَب اي٤ًموي ر عم١مصم  اًمٖمٜمك قمـ ا :أؾول

حقل، يم٤مإلُم٤مم اًمٗمُ  قمٚمٞمف رأُي  سم٤مًم٘مٌقل، اعمًت٘مرّ  احل٘مٞمُؼ  ٞمف، واحلؼ  يٜمٗمِ  اعمّمٓمٚمح٦م ٓ ٦مِ ػميّ اًمٖمَ 

ؾ"]اٟمٔمر:  ازياًمرّ   ذح"]اٟمٔمر:  ؾمٕمد ٦مِ ٕمّلُمواًم [54ظمقاّص اًم٘مديؿ واعمحَدث، صـ "اعمحّم 

اًمقاضم٥م ٓ يتحد سمٖمػمه،  3ذم اًمتٜمزهي٤مت، اعمٌح٨م  2ذم اإلهلّٞم٤مت، اًمٗمّمؾ  5اعم٘مّمد  "اعم٘م٤مصد

ٞم٤مًْمُٙمقيِت قمغم ذح اعمقاىمػ"]اٟمٔمر:  وهمػممه٤م [55، صـ4اجلزء   ً ذم  2اعمقىمػ  "طم٤مؿمٞم٦م اًم

ذم أسمح٤مث اًم٘مديؿ،  5ذم اًمقضمقب واإلُمٙم٤من وآُمتٜم٤مع،  اعم٘مّمد  3إُمقر اًمٕم٤مُّم٦م، اعمرصد 

ات، سم٤مًمذّ  ات ٓات سم٤مًمذّ ًمٚمذّ  واضم٦ٌمٌ  ٗم٤مِت اًمّّم  أنّ  :ٞمٜم٤م قمٚمٞمؽ ُمـ ىمٌؾأًم٘مَ  ُم٤م [194، صـ3اجلزء 

  ،ٚمؼ واإلطمداثقمغم وضمف اخلَ  ات، ٓإمم اًمذّ  ُمًتٜمدةٌ 
ِ
زم، ايت إزَ اًمذّ  سمؾ قمغم ضمٝم٦م آىمتْم٤مء

ـُ ذم اًمقضمقد واًم وآومت٘م٤مرِ   ، واًم٘مديؿُ ُم٤مين ُمٓمٚم٘م٤مً ُمـ اًمزّ  اًمذايت أقمؿ   ويمذا احل٤مدُث  ٘مٞم٤مم، واعمٛمٙم

ّٓ  ؼ احلدوَث ٓمٚمِ ٟمُ  ، سمٞمد أٟم٤م ُٓمـ اعمٛمٙمـ ُمـ وضمفٍ  ّٓ  اعمخٚمقُق  :ٟم٘مقل ُم٤مين، يمام ٓذم اًمزّ  إ  :قمٚمٞمف إ

وسم٤مهلل ، مجٞمٕم٤مً  اإلؿمٙم٤مُٓت  ، وسمف شمٜمحّؾ ف هق احلؼ  وم٢مٟمّ  :فسم٤مٓظمتٞم٤مر وم٤مطمٗمٔمْ  هق اإلجي٤مدُ  ٚمَؼ اخلَ  ٕنّ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                             .!اًمتقومٞمؼ

 .مل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜم٘مؾ( 4)
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 خملوؾةٍ  وٓ ثةٍ حمَد  ل ؼرُ اهلل تعاغ دم إزَ  صفاُت 

٤م إهّن  :ـ ىم٤ملومٛمَ  ،خمٚمقىم٦مٍ  وٓ صم٦مٍ حمدَ  ل همػمُ زَ اهلل شمٕم٤ممم ذم إَ  صٗم٤مُت  مسيـة:

ومٞمٝم٤م، أو  ، أو ؿمؽ  أو طم٤مدصم٦مٌ  ٤م ىمديٛم٦مٌ سم٠مهّن  يٙمؿَ  ٓ ٤م سم٠منومٞمٝم ، أو وىمَػ صم٦مٌ أو حمدَ  خمٚمقىم٦مٌ 

 .(2)سم٤مهلل شمٕم٤ممم (1)ومٝمق يم٤مومرٌ  ،ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وٟمحقه٤م دَ شمردّ 

 تعاغ ؿفٌر  جز إـوهب واـعَ ذىسبة اـكَ 

ـ ، ويمذا ُمَ جز وٟمحق ذًمؽ إًمٞمف يم٤مومرٌ ب واًمٕمَ ذِ شمٕم٤ممم سمٜم٦ًٌم اًمٙمَ  اهللِ ؾم٤مب   إنّ  مسيـة:

ً  ُمـ احلٞم٤مة، واًمٕمِ -٦م شمٞمّ ُمـ صٗم٤مشمف اًمذا صٗم٦مً  كٟمٗمَ  ، واًمٙملم ٛمع، واًمٌٍَم ٚمؿ، واًم٘مدرة، واًم

زئٞم٤مت، أو سم٤مجلُ  ًمٞمس سمٕم٤مملٍ " :ويمذا ىمقًمف، "قم٤ممل وٓ ًمٞمس سمحل  " :يم٘مقًمف -ذم ذًمؽ ُمًتٌٍماً 

 .(3)سم٤مٓشمٗم٤مق ومٝمق يم٤مومٌر  "سمّمػمٍ  ، أو ٓؾمٛمٞمعٍ  ، أو ٓؿٍ ُمتٙمٚم   ، أو ٓريدٍ ُمُ  ، أو ٓىم٤مدرٍ  ٓ

 وم٤مظمتٚمػ اًمٕمٚمامءُ  ،ومٞمٝم٤م ُمًتٌٍٍم  ٗم٤مت وٟمٗم٤مه٤م همػمَ اًمّّم  ُمـ هذه صٗم٦مً  ـ ضمٝمَؾ وُمَ 

يم٤من  وإن ضمف قمـ اؾمؿ اإليامن،رِ خُي  ٓ ٝمَؾ هذا اجلَ  وم٢منّ  :فقمدُمُ  دُ واعمٕمتٛمَ  ،ذم شمٙمٗمػمه

 .(5)وذقم٤مً  يٜم٤مً سمّمقاسمف ويراه دِ  (4)ي٘مٓمع يٕمت٘مد ذًمؽ اقمت٘م٤مداً  ضمف قمـ يمامل اإلي٘م٤من، وملرِ خُي 

                                                          

 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"): اٟمٔمر شمرمجتف: 91]صـ "اًمٗم٘مف إيمؼم"ذم  دٟم٤م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ؾمٞمّ  هذا ٟمص   (1)

ؿ قمٚمٞمٝم-ٔم٤مم واعمجتٝمديـ إقملم رام واًمت٤مسمٕملم اًمٕمِ ح٤مسم٦م اًمٙمِ ر قمـ اًمّّم وىمد شمقاشمَ  [(2/264

ً  "ُمٜمٝمؿ ذم  يمثػمٍ  يمام ٟم٘مٚمٜم٤م ٟمّمقَص  ،ٚمؼ اًمٙملمسمخَ  اًم٘م٤مئؾِ  إيمٗم٤مرُ  -وقان اًمت٤ممّ اًمرّ  ٌقح ؾمٌح٤من اًم

ػم "اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م"] "ُم٘مٌقح يمذٍب  قمـ قمٞم٥ِم   ً ؾمٌح٤من "رؾم٤مًم٦م  ،يمت٤مب اًم

 ر يمؾ  رام ذم إيمٗم٤مًمٚمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمِ  ؿ اًم٘مدوةُ وهُ  [384-15/379 "اًمًٌقح قمـ قمٞم٥م يمذب ُم٘مٌقح

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.  ط.وهق إطمقَ  ،قه سم٤مًميوريٛمقن ظمّّم ، واعمتٙمٚمّ ٤مً ر ىمٓمٕمٞمّ ـ أٟمٙمَ ُمَ 

 .91صـ "اًمٗم٘مف إيمؼم"اٟمٔمر:  (2)

ٗمٞم٦م"اٟمٔمر:  (3) ًَ  .121، 122صـ "ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜم 

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                        هق. (4)

 .365صـ "رةاعم٤ًمُمَ "اٟمٔمر:  (5)
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 إمم اعمٗميِض  اًمٗم٤مؾمد، واخلٓم٠مِ  يؼ اًمت٠مويؾِ قمغم ـمر ٗم٦مَ ك اًمّّم وٟمٗمَ  ـ أصم٧ٌم اًمقصَػ وُمَ 

دُم٤مء، د اًم٘مُ احلذر ُمـ شمٕمد   ؿِ قمغم شمقه   اشمٞم٦مَ اًمذّ  ف اًم٘مديٛم٦مَ صٗم٤مشمِ  يمٜمٗمل اعمٕمتزًم٦مِ  ،ى واًمٌدقم٦ماهلقَ 

ً   "ًمف قمٚمؿَ  ٓ قم٤مملٌ " :وىمقهلؿ ـ ومٛمَ -ه دِ ٕمت٘مِ ف وُمُ ذم شمٙمٗمػم ىم٤مئٚمِ  ُػ ٚمَ واخلَ  ُػ ٚمَ ومٝمذا م٤م اظمتٚمػ اًم

 كف إذا ٟمٗمَ ٕٟمّ  :-رهؿيمٗمّ  ،ٝمؿويًقق إًمٞمف ُمذهٌُ  ،ؿيف إًمٞمف ىمقهُل سم٤معمآل عم٤م ي١مد   هؿظمذَ أ ىرأ

ّٓ  ػ سمٕم٤مملٍ يقَص  إذ ٓ :اًمٕم٤ممل كاٟمتٗم اًمٕمٚمؿَ  ى طمقا قمٜمده سمام أدّ ؿ ّس ، ومٙم٠مهّن ٚمؿُ ـ ًمف اًمٕمِ ُمَ  إ

هؿ سمٛمآل ر أظمذَ يَ  ـ ملوُمَ  ،اعمِمتؼ ُمٜمف ِل اًمقصػ ًمٚمٛمِمتؼ ًمٜمٗم ِل ؿ ُمـ ًمزوم ٟمٗمإًمٞمف ىمقهُل 

ٚمٕمقا قمغم هذا ـمّ اؿ إذا ٕهّن "ىم٤مل:  ،هؿر إيمٗم٤مرَ يَ  مل ،ٝمؿُمذهٌِ ٥م ًمزُمٝمؿ سمٛمقضمِ  وُم٤م ،ؿىمقهلِ 

 زائدٍ  ٚمؿٍ سمٕمِ  ًمٞمس سمٕم٤مملٍ "ٚمؿ، سمؾ ًمف شمٕم٤ممم قمـ اًمٕمِ  لً ُمٕمٓمّ  ٚم٤ٌمً ؾَم  "ًمٞمس سمٕم٤مملٍ " :ٟم٘مقل ٓ :ىم٤مًمقا

 ُمثٚمٙمؿ. ي١مل إًمٞمف، وٟمٕمت٘مده يمٗمراً  ف، وىمقًمٜم٤م ٓهق ذاشمُ  ٚمؿٍ سمٕمِ  ف قم٤مملٌ وم٢مٟمّ  :"قمغم ذاشمف

 اهل اـتيويلدم تكفر أ اُس اختلف اـنّ 

 شمركُ  قاُب واًمّّم -ذم شمٙمٗمػم أهؾ اًمت٠مويؾ  ٤مُس لم اظمتٚمػ اًمٜمّ يـ إصٚمَ ومٕمغم هذَ 

إدب،  ظ قمٚمٞمٝمؿ سمقضمٞمعِ ٖمٚمَ ًمٙمـ يُ  ،-أطمٙم٤مم اإلؾملم قمٚمٞمٝمؿ هؿ، وإضمراءُ إيمٗم٤مرِ 

ـ ٤مسمٕملم ُمَ ح٤مسم٦م واًمتّ ذم قمٝمد اًمّّم  ٝمؿ، وم٘مد فمٝمرَ ك يرضمٕمقا قمـ سمدقمتِ ضمر، طمتّ اًمز   وؿمديدِ 

، أزاطمقا هلؿ ىمؼماً  ُمـ اًم٘مدر، ورأي اخلقارج وآقمتزال، ومامىم٤مل سم٠مُمث٤مل هذه إىمقال 

ًّ ٙمٜمّ ، ًمُمٜمٝمؿ ُمػماصم٤مً  ىمٓمٕمقا ٕطمدٍ  وٓ لم، واعم٘م٤مم، ٝمؿ هجروهؿ ذم اًمٙملم، واًم

ومع ًمدَ  :أو احلٌس ،-ُمـ سملدهؿ اإلظمراِج  :أي-ٗمل ب واًمٜمّ سمقهؿ سم٤مًمي  واًمٓمٕم٤مم، وأدّ 

ؿ سم٤مقمت٘م٤مدهؿ ٕهّن  :ر أطمقاهلؿهؿ قمغم ىمدوقمٜم٤مدِ  هؿق  تُ ٕرسم٤مب قمُ  هؿ، واًم٘متؾِ وم٤ًمدِ 

 يم٤ٌمئر. ، أصح٤مُب ّم٤مةٌ قمُ  ،(1)ٌل ، وّل ٤مٌق ًّ يٙمٗمرون سمف ومُ  م٤م ٓ خي٤مًمػ احلؼ   ُم٤م

                                                          

 ُب وإصقَ  "ولًم٦مٍ  سمدقم٦مٍ  ذم يمّؾ  واوٌح  ًمٙمـ يٖمٚمظ طمٌؼ " :يمر إمم هٜم٤م ُمـ ىمقًمفذُ  ُم٤م :أؾول (1)

= 
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 تعاغ رهبقضائه وؾَد  آطتقادُ 

 ٕم٥م اإليامن، وىمد صم٧ٌَم ف ُمـ ؿُم وم٢مٟمّ  :"هرِ ف وىمدَ سم٘مْم٤مئِ  آقمت٘م٤مدُ " :منه (14)و

واًمٕم٘مد ُمـ  احلّؾ  ح٤مسم٦م وأهؾِ ّّم اًم ٦م، وقمٚمٞمف إمج٤معُ ًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ سم٤مٕدّ 

  ً م يت٘مدّ  ، وملر ؿمٞمئ٤مً ي٘مد   مل -ٟمف٤مؾمٌح-ف أٟمّ  :لمزاقمٛمِ  ٦مُ دريّ وأٟمٙمرشمف اًم٘مَ  ػ.ٚمَ ػ واخلَ ٚمَ اًم

 قمٚمٛمُ 
ٍ
قا ٛمّ وؾُم  :ٛمسر ُمـ اًمِّم ٓملن هذا أفمٝمَ وسمُ  ،فام يٕمٚمٛمف سمٕمد وىمققمِ ف إٟمّ ٟمّ أ، وف سمٌمء

وىمد ":(1)ويقَ ىم٤مل اًمٜم   ،ؿدرهِت اًمٕم٤ٌمد إمم ىم هؿ أومٕم٤مَل وإؾمٜم٤مدِ  :إلٟمٙم٤مرهؿ اًم٘مدرةَ  "٦ماًم٘مدريّ "

 .!وهلل احلٛمد (2)"ذًمؽ ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م قمغم أطمدٌ  يٌَؼ  ٝمؿ، وملاٟم٘مروقا سم٠ممجٕمِ 

 (3)٦مُ يديّ واًمز   ؿ اعمٕمتزًم٦مُ وهُ  ،ُمـ همػمه شمٕم٤ممم ُمـ اهلل، واًمنم   اخلػمُ  :ـ ي٘مقلوُمٜمٝمؿ ُمَ 

                                                          

= 

قمـ  [122]اٟمٔمر: صـ فُمتُ ىمدّ  ُم٤م -ٗم٤متزي٤مدة اًمّّم  أقمٜمل ٟمٗمَل -قمٜمدي ذم ظمّمقص اعم٠ًمًم٦م 

 إذ ًمٞمس ومٞمف إٟمٙم٤مرُ  :ً٘م٤مً ٥م ومِ قضمِ شمُ  ٓ ف سمدقم٦مٌ ُمـ أٟمّ  "محقتومقاشمح اًمر  "وذطمف  "ؿ اًمثٌقتُمًٚم  "

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                                    مم أقمٚمؿ.، واهلل شمٕم٤مىمٓمٕمل  

ث اًمٗم٘مٞمف وي اعمحد  قَ زيمري٤م يٞمك سمـ ذف سمـ ُمر سمـ مجٕم٦م سمـ طمزام اًمٜم  يـ أسمقاًمدّ  ( هق احل٤مومظ حمٞمل1)

ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ: ه. 676وشمقذّم سمٌٚمدة ؾمٜم٦م  631ُوًمد ؾمٜم٦م  ،"ويقَ اًمٜم "ـ٤مومٕمل اًمِمٝمػم سماًمِّم 

ذم  "اًمٕم٤مروملم ًت٤منسمُ "ذم أصقل احلدي٨م، و "اإلرؿم٤مد"احلدي٨م ُمِمٝمقر، و ذم "إرسمٕملم"

اعمٜمٝم٤مج ًمنمح صحٞمح ُمًٚمؿ "و "٤محللمري٤مض اًمّّم "و "هتذي٥م إؾمامء واًمٚم ٖم٤مت"ف، واًمتّمقّ 

 .(429، 6/428 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")         ذم اًمٗمروع ُمِمٝمقر. "ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم"و "٤مجسمـ احلجّ 

ت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من اإليامن واإلؾملم واإلطم٤ًمن ...إًمخ، يم "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"أي: ذم ( 2)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  154إصم٤ٌمت اًم٘مدر، اجلزء إّول، صـ

 َمن اُهم اـَزيدّية     (3)

 ذم أوٓد وم٤مـمٛم٦مَ  ، ؾم٤مىمقا اإلُم٤مُم٦مَ سمـ أيب ـم٤مًم٥م  سمـ احلًلم سمـ قمكم أشم٤ٌمع زيد سمـ قمكم

  زوا صمٌقَت ، ومل جيق  ّٓ قم٤ممل ؿمج٤مع  لوم٤مـمٛم يمؾ   زوا أن يٙمقنَ قّ ؿ ضم أهّن اإلُم٤مُم٦م ذم همػمهؿ، إ

ًـ، أو ُمـ يم٤من ُمـ أوٓد احلَ  اًمٓم٤مقم٦م، ؾمقاءٌ  واضم٥َم  إُم٤مُم٤مً  ؾمخل ظمرج سم٤مإلُم٤مُم٦م، أن يٙمقنَ 

 ًَ  إصقُل  ف هذا اعمذه٥م، أراد أن يّمَؾ يد سمـ قمكم: عم٤م يم٤من ُمذهٌُ وزَ  ،لم أوٓد احل

= 
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 :(2)٤ميبٓمّ اخلَ ىم٤مل  ش٦مهذه إُمّ  جمقُس  (1)٦مُ دريّ اًم٘مَ »ىم٤مل:  ف أٟمّ  هؿ، وىمد صح  وهمػمُ 

قر اًمٜم  "لم: اعمجقس ذم ىمقهلؿ سم٤مٕصٚمَ  ٝمؿ ُمذه٥َم ٌِ ُمذه ْم٤مه٤مةعمُ  ؾم٤مً ٝمؿ جمقضمٕمٚمَ  امإٟمّ "

                                                          

= 

ًمٖمزال إًمثغ رأس اعمٕمتزًم٦م ومتٚمٛمذ ذم إصقل ًمقاصؾ سمـ قمٓم٤مء ا ، سم٤مًمٕمٚمؿيتحغّم  كواًمٗمروع طمتّ 

 . ويم٤من ُمـ ُمذهٌف ضمقازُ ٝمؿ ُمٕمتزًم٦مً ف يمٚم  ، وص٤مرت أصح٤مسمُ وم٤مىمتٌس ُمٜمف آقمتزاَل  ،ورئٞمًٝمؿ

ّٓ  أومْمَؾ  سمـ أيب ـم٤مًم٥م  وم٘م٤مل: يم٤من قمكم   ،إُم٤مُم٦م اعمٗمْمقل ُمع ىمٞم٤مم إومْمؾ  أنّ  اًمّمح٤مسم٦م، إ

اصؾ سمـ قمٓم٤مء، سمؾ ُمـ طمٞم٨م يم٤من يتٚمٛمذ ًمق، وه٤مرأَ  أيب سمٙمر عمّمٚمح٦مٍ  و٧م إممومقّ  اخللوم٦مَ 

ه ذم ىمت٤مل اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم. وُمـ طمٞم٨م ضمد   قمغم مـ جيقز اخلٓم٠مُ  وي٘متٌس اًمٕمٚمؿَ 

تؾ زيد سمـ قمكم وصٚم٥م ىم٤مم سم٤مإلُم٤مُم٦م وعم٤م ىمُ ، اًمٌٞم٧م همػم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أهُؾ  ؿ ذم اًم٘مدر قمغميتٙمٚمّ 

اًم٤ٌمب  "ؾ واًمٜمحؾاعمِٚم") .يمثػمة راؾم٤من، واضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف مج٤مقم٦مٌ إمم ظُم  سمٕمده يٞمك سمـ زيد، وُم٣م

يدي٦م، اجلزء إّول، صـ6إّول: اعمًٚمٛمقن، اًمٗمّمؾ    (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  154 -153: اًمِمٞمٕم٦م، اًمز 

 [2/389، 5588 ٓم٤مب، ر:ُمًٜمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخل "اعمًٜمد"]أي: ذم  أمحد رواه اإلُم٤ممُ  (1)

ـُ  ،[662، صـ4691 يمت٤مب اًمًٜم٦ّم، سم٤مب ذم اًم٘مدر، ر: "ًٜمـاًم"]ذم:  داود وأسمق ]ذم:  قمدي واسم

 "اعمًتدَرك"]ذم:  واحل٤ميمؿُ  [،6/69، 1227 طمرف اًمٕملم، ُمـ اؾمٛمف قمٛمر، حت٧م ر: "اًمٙم٤مُمؾ"

يمت٤مب اإليامن، سم٤مب وقمٞمد  "اًمًٜم٦ّم ذح"]ذم:  قُي ٖمَ واًمٌَ  [،1/123، 286 يمت٤مب اإليامن، ر:

سم٤مب ُمـ اؾمٛمف إسمراهٞمؿ،  "اعمٕمجؿ إوؾمط"]اٟمٔمر:  هؿوهمػمُ  [1/128، 81 اًم٘مدري٦م، حت٧م ر:

ٟمٕمثر قمغم هذه  ]مل واًمدارىمٓمٜمُل  ،قمغم أصقًمٜم٤م صحٞمٍح  قمٛمر سمًٜمدٍ  قمـ اسمـ [2/56، 2494 ر:

ـُ  ،قمـ طمذيٗم٦م اًمّرواي٦م ومٞمف[ ، 24 طمرف إًمػ، ُمـ اؾمٛمف أمحد، حت٧م ر: "اًمٙم٤مُمؾ"]ذم  قمدي واسم

 7454 سم٤مب اًمٞم٤مء، ذيمر ُمـ اؾمٛمف يٞمك، حت٧م ر: "اًمت٤مريخ"]ذم  واخلٓمٞم٥ُم  ،قمـ ضم٤مسمرٍ  [1/326

]اٟمٔمر شمرمجتف:   قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمدٍ  [12/126، 4272 يمري٤م اعمِديٜمل، ر:ز يٞمك سمـ ؾم٤مسمؼ أسمق

ف ذم صحتِ  ؿمؽ   ومل ُمٚمت٘مٓم٤ًم([، 576، 2/575، 2294سم٤مب اًمًلم واهل٤مء، ر: "أؾمد اًمٖم٤مسم٦م")

 ششمِمٝمدوهؿ قا وملُم٤مشمُ  وإن ،وهؿشمٕمقدُ  قا وملُو رِ إن ُمَ »ه داود وهمػمِ  أيب ف قمٜمدومت٤مُمُ  ،هوًمق ًمٖمػمِ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                  .[26، صـ92 ُم٦م، سم٤مب ذم اًم٘مدر، ر:اعم٘مدّ  "ُم٤مضمف ؾمٜمـ اسمـ"]

ًمد وُ  ،٤ميب اًمًٌتلؾمٚمٞمامن اخلٓمّ  سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٓم٤مب اإلُم٤مم أسمق محد :وىمٞمؾ ،( هق أمحد2)

ً  أ"و "صملمإصلح همٚمط اعمحد  " :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه388 ؾمٜم٦م وشمقذّم  328ؾمٜم٦م   "ـٜمَقملم اًم

ً  ٕمُمَ "و "همري٥م احلدي٨م"و ً  "و "داود ٜمـ أيبـ ذم ذح ؾُم ٜم٤َممل اًم  "ٜمـ وأصم٤مرُمٕمروم٦م اًم

 (. 5/59 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")      .همػم ذًمؽو "يمت٤مب اجلٝم٤مد"و
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 ،وا صمٜمقي٦مً ومّم٤مرُ  ،ٛم٦مُمـ ومٕمؾ اًمٔمٚمْ  قر، واًمنم  ُمـ ومٕمؾ اًمٜم   اخلػمَ  واًمٔمٚمٛم٦م، يزقمٛمقن أنّ 

 .(1)"إمم همػمه إمم اهلل، واًمنم   ٞمٗمقن اخلػمَ ِْم يُ  ٦مُ ويمذًمؽ اًم٘مدريّ 

 ع دم اـبالءوؾِ واـقضاء يُ ر َد اـبحث دم اـقَ 

 رُ دَ يمر اًم٘مَ إذا ذُ »وىمد ورد:  ،ع ذم اًمٌلءقىمِ ر واًم٘مْم٤مء يُ دَ واًمٌح٨م ذم اًم٘مَ 

 ًِ  اطمتج٤مُج  ًمٞمّمح   ؼماً ٞمٙمقن ضَم ٚمؼ آظمتٞم٤مر، ومظَم  اًمٕمزم قمٜمد ٤ٌمن ىمدرةَ ٚمُ ًْ يَ  وٓ ش(2)اٙمقوم٠مُم

ًَ أوىمَ  ٤مق قمغم ُم٤مًّ اًمٗمُ   رِ دَ سم٤مًم٘مَ  و٤مءُ اًمر  "اًمٕمٚمامء:  ىم٤مل مجٞمعُ ": "اًمٙمٜمز"ذم  ٝمؿ ومٞمف.ٕمقا أٟمٗم

 .(3)"يٚمزم ُمـ ذًمؽ رءٌ  ، وٓاً يم٤من أو ّذ  ، ظمػماً ومرٌض واًم٘مْم٤مء ِ

 ٗمر، وهق سم٤مـمٌؾ سم٤مًمٙمُ  و٤مءُ اًمرّ  ًمقضم٥َم  سم٤مًم٘مْم٤مء واضم٤ٌمً  و٤مءُ ًمق يم٤من اًمّر  :ىم٤مل اعمخ٤مًمػ

ف ًمف، تِ إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مقمت٤ٌمر وم٤مقمٚمٞمّ  ًمٚمٙمٗمر ٟم٦ًٌمً  نّ ٠مسم ٞم٥َم وأضمِ  ،سم٤مًمٙمٗمر يمٗمرٌ  و٤مءَ اًمرّ  ٕنّ  :إمج٤مقم٤مً 

 ،وممإُ  ٦ًٌم اًمث٤مٟمٞم٦م دونه سم٤مقمت٤ٌمر اًمٜم  ف سمف، وم٢مٟمٙم٤مرُ ّم٤مومِ ف ًمف واشمّ تِ إمم اًمٕمٌد سم٤مقمت٤ٌمر حمٚمٞمّ  ٦ًٌمً وٟم

و٤مء يٚمزم ُمـ وضمقب اًمّر  إذ ٓ :فم٤مهٌر  واًمٗمرُق  ،دون اًمث٤مٟمٞم٦م ومم٦ًٌم إُ سمف سم٤مقمت٤ٌمر اًمٜم   و٤مءُ واًمّر 

 
ٍ
 ًم ف صٗم٦مً و٤مء سم٤مقمت٤ٌمر وىمققمِ اًمّر  وضمقُب  ،فه قمـ وم٤مقمٚمِ سم٤مقمت٤ٌمر صدورِ  سمٌمء

ٍ
 .(4)ر ظَم  ٌمء

                                                          

 .4/317، 1664 يمت٤مب اًمًٜم٦ّم، سم٤مب ذم اًم٘مدر، حت٧م ر: "داود ٕم٤ممل اًمًٜمـ ذم ذح ؾمٜمـ أيبُمَ "( 1)

ـُ  (2) ُمـ اسمتداء اؾمٛمف ُمٞمؿ،  "اًمٙم٤مُمؾ"] روقاعم١مُمٜملم قمٛمر اًمٗم٤م قمـ أُمػم "اًمٙم٤مُمؾ"قمدي ذم  رواه اسم

اين ذم ؼَم واًمٓمَ  قُمٛمر[. ، ًمٙمٜم٤م وضمدٟم٤مه ومٞمف قمـ اسمـ7/355، 1252 ُمـ اؾمٛمف حمٛمد، حت٧م ر:

اهلل سمـ ُمًٕمقد،  ُمـ ُمًٜمد قمٌد "اًمٙمٌػماعمٕمجؿ "] ُمًٕمقد وقمـ صمقسم٤من  قمـ اسمـ "اًمٙمٌػم"

ٌل ٝمؿ قمـ اًمٜمّيمٚم   [2/96، 1427 اهلل، ر: . وُمًٜمد صمقسم٤من ُمقمم رؾمقل12/198، 12448 ر:

،  ـٌ ًَ طَم  واحلدي٨ُم  ٌّ ً   ف قمٚمٞمف اإلُم٤ممُ يمام ٟم  "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر شمرمجف:  ٞمقـملاًم

طمرف اهلٛمزة، اجلزء إّول،  "اًمّمٖمػم اجل٤مُمع"]أي: ذم  "اجل٤مُمع"ذم  [ُمٚمت٘مٓم٤ًم( 5/434-441

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.      .يمثػمةٌ  وذم اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨ُم  [،43صـ

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  89ىمـ "يمٜمز اًمٗمقائد" أي: ذم( 3)

 .134، 133صـ "ُمٜمح اًمروض إزهر"اٟمٔمر: ( 4)
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 تثبِ يشاء ويُ  ما يمحو اهللُ

قح اًمٚم   :أي ،ريد ُمـ اعمرىمقم ذم اًمٙمت٤مبيُ  ٧م ُم٤مثٌِ ويُ  ،يِم٤مء ُم٤م يٛمحق اهللُ مسيـة:

 يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ّب اًمرَ  ف وهق قمٚمؿُ أصٚمِ  :أي ،اًمٙمت٤مب ذم أمّ  وُم٤م ،(1)يمذا ىمٞمؾ ،اعمحٗمقظ

ل، يتٌدّ   وٓيتٖمػّم  ومل ،اًمٙمت٤مب قمٚمؿُ  (2)وقمٜمده ،[39: قمد]اًمر   ﴿َوقِمٜمَدُه ُأم  اًْمٙمَِت٤مِب﴾

يزول سمذًمؽ  ف، ٓذم قمٚمٛمِ  رٌ ه ُم٘مر  ود   وؿم٘م٤مءُ  ؾمٕمٞمدٍ  ، ومًٕمدُ ٘م٤مً يم٤من أو ُمٕمٚم   ُم٤مً ُمؼمَ 

ًّ  اظمتٚمٗمقا ذم أنّ  ٦م، وإناًمًٜمّ  أهؾ ومٞمف سملم ظملَف  اًمٙمت٤مب، وهذا ٓ ىمد يِم٘مك  ٕمٞمدَ اًم

ـِ  قمٛمرَ  وهق ىمقُل  ،٦مريديّ اعم٤مشمُ  هق ُمذه٥ُم و ،وسم٤مًمٕمٙمس أو  ،ًمٚمح٤مل ٟمٔمراً  :ُمًٕمقدٍ  واسم

ـُ و قمٚمٞمف إؿم٤مقمرةُ و ،يٙمقن ذًمؽ ٓ  ،ًمٗمٔمل   وم٤مخللُف  ،ًمٚمٛمآل ٟمٔمراً  :(3)جم٤مهدٌ و ٤مسقمٌّ  اسم

                                                          

 ػ اعملئٙم٦م، ًمٙمـ ىمد ورد سمٕمُض حُ واإلصم٤ٌمت ذم ُص  اعمحقُ  ام، وإٟمّ ظٌ قح حمٗمقاًمٚم   ٕنّ  :ُمروف (1)

ـُ  ُم٤م اًمتقومٞمَؼ  ، وًمٕمّؾ قح أيْم٤مً  اًمٚم  تف ذمثٌِ يُ  ُم٤م  "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر شمرمجتف:  ضمرير أظمرج اسم

 ٤مس قمٌّ  قمـ اسمـ [(1/362 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")]اٟمٔمر شمرمجتف:  "ًػمهشمٗم"ذم  [(23، 6/22
قت، سمٞمْم٤مء، ًمف دومت٤من ُمـ ي٤مىمُ  ةٍ ُمـ درّ  ئ٦م قم٤ممٍ مخًٛمِ  ُمًػمةَ  حمٗمقفم٤مً  قطم٤مً هلل شمٕم٤ممم ًمَ  إنّ "ىم٤مل: 

 ده أم  وقمٜم ،ث٧ٌميِم٤مء ويُ  يٛمحق ُم٤م ،قن حلٔم٦مً وؾمتّ  صملصمٛمئ٦مٍ  يقمٍ  يمؾ   هلل ،ًمقطم٤منومت٤من واًمدّ 

[ 223، صـ13، اجلزء 15549، ر: 39 اًمرقمد، حت٧م أي٦م: "اًمٌٞم٤منضم٤مُمع "]أي: ذم  "اًمٙمت٤مب

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.      واإلصم٤ٌمت، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ٞمف اعمحقُ وذم دومتَ  ،قح حمٗمقظٌ ومٜمٗمس اًمٚم   ،اهـ

، 13، اجلزء 15585 ، ر:43 أي٦م: اًمرقمد، حت٧م "ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من"]أي: ذم  يرٍ ضمرِ  سمٜم٤مءُ أروى  (2)

]اٟمٔمر شمرمجتف:  طم٤مشمؿ وأيب [(6/26 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")اٟمٔمر شمرمجتف: ] واعمٜمذرِ [ 231صـ

 "يمِمػ اًمٔمٜمقن") "شمٗمًػم اعمٜمذر"]أي:  "هؿشمٗم٤مؾمػمِ "ذم  ([6/17 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

ـ وُمَ " :قمـ جم٤مهدٍ  [(6/17 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")اٟمٔمر شمرمجتف:  "طم٤مشمؿ شمٗمًػم أيب"(، و1/362

، 43 حت٧م أي٦م: ،اًمرقمد "اًمدر اعمٜمثقر"ٔمر: ]اٟم "ىم٤مل هق اهلل  ،اًمٙمت٤مب ، قمٚمؿُ قمٜمده قمٚمؿٌ 

هدي٦م "]أي: اًمٌٍمي، اٟمٔمر شمرمجتف: ) وُمثٚمف قمـ احلًـ ،اهـاعمٜمذر[  ، ٟم٘مًل قمـ اسمـ4/669

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                     .([5/219 "اًمٕم٤مروملم

ُم٤مت "اًم٤ًمئ٥م.  اًم٤ًمئ٥م سمـ أيب قمم، ُمَ ئاحلّج٤مج اعمخزوُمل اعم٘مرِ  ل، أسمق( جم٤مهد سمـ ضمؼم اعمٙمّ 3)

ذم ظملوم٦م  21 قًمده ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـسمٛمّٙم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم أو صملث وُمئ٦م وهق ؾم٤مضمد، ويم٤من ُمَ 

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم(. 49، 8/48، 745 طمرف اعمٞمؿ، ُمـ اؾمٛمف جم٤مهد، ر: "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")      ."قمٛمر
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ـٌ " :يمذا ىمقًمفو  .(1)"إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أٟم٤م ُم١مُم

 ادبحث دم اـتقدير

ذم  :واـثاين ،يتٖمػّم  هذا ٓو ،ٚمؿذم اًمٕمِ  :ُل إوّ  ،أىم٤ًممٍ  ًمٚمت٘مدير أرسمٕم٦مُ و" ؽائدة:

ف رزىمِ  ٥ِم تْ ر سمٙمَ ؽ ي١مُمَ اعمٚمَ  طمؿ عم٤م أنّ ذم اًمر   :واـثاـث ،ههق يٛمٙمـ شمٖمػّمُ و ،ٗمقظقح اعمحاًمٚم  

 اهللُ  ذا إذا ًمٓمَػ هو ،اعم٘م٤مدير إمم اعمقاىمٞم٧مق قهق ؾَم  :ابعاـرّ  [و] ،ؾمٕمٞمدٍ و ف وؿم٘مل  وأضمٚمِ 

 ،ؼُمٕمٚم  و مؼمَ ُمُ  :لمقمغم رضسمَ  واًم٘مْم٤مءُ  ،إًمٞمف يّمَؾ  قمٜمف إذا يم٤من ىمٌؾ أن سَف  ،هسمٕمٌدِ 

دي اًمٕم٤مروملم ؾمٞمّ  قمٜم٤مه ؾمٚمٓم٤منُ  ُمٜمف ُم٤مو ،هيٛمٙمـ شمٖمػّمُ  :واـثاين ،يتٖمػّم  ٓ :لؽإوّ 

ـ ُمَ  ضمُؾ ام اًمرّ إٟمّ " :ذم اًم٘مْمٞم٦م (2)سم٘مقًمف -٤مينه اًمرسمّ ه   سدّ ىمُ - اًم٘م٤مدر اجلٞملين قمٌد

 ه اه٤م إيمراُم٤مً يرد   أن سمدعَ  ومل ،واؾمٓم٦م سمل ه اهللُىمد يٖمػّم  ُؼ إذ اعمٕمٚم   :"هض ًمٚم٘مْم٤مء ومػمد  رّ ٕميت

ّٓ  اًم٘مْم٤مءَ  يردّ  ٓ» : اهلل ىم٤مل رؾمقُل  ف ُم٤مُمٜمو ،ٕوًمٞم٤مئف يمذا ذم  ،ٟمحقهو (3)شقم٤مءُ اًمدّ  إ

 .(5)م سم٤مـمٌؾ ؼمَ ٤مء اعمُ اًم٘مْم رد   قم٤مءُ وادّ ، (4)"اًمٙمٜمز"

                                                          

 .399-397صـ "ُمٜمح اًمروض إزهر"اٟمٔمر:  (1)

 .131ذم قمدم اعمٜم٤مَزقم٦م ذم اًم٘مدر سمف، وإُمر سمحٗمظ اًمّرو٤م سمف، صـ 57٘م٤مًم٦م اعم "ومتقح اًمٖمٞم٥م"أي: ذم  (2)

يرّد اًم٘مدَر  ٓ»ضم٤مء  ، سم٤مب ُم٤ماهلل  أسمقاب اًم٘مدر قمـ رؾمقل "اجل٤مُمع"يمام أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (3)

 ّٓ ّٓ  اًم٘مْم٤مءَ  يردّ  ٓ» :اهلل  قمـ ؾمٚمامن ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل، 492، صـ2139 ر: شاًمّدقم٤مء إ  إ

ّٓ  د اًمٕمٛمرَ يزي وٓ ،قم٤مءاًمدّ   .شاًمؼِم   إ

 . 89ىمـ "اًمٙمٜمز"( 4)

 مقّودٌة ومطلقةٌ  ةة اـتػيعوّ إحكام اإلهلوّ      (5)

 "قابثيمت٤مب اًم"ذم  ([5/366 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) اًمِمٞمخ أظمرج أسمق :أؾول  

اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل   قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمٍؽ  ([2/353 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: )

 :« ِذم  2اًمٙمت٤مب  "يمٜمز اًمٕمامل"]اٟمٔمر:  شماعمؼمَ  اًم٘مْم٤مءَ  يردّ  قم٤مءَ اًمدّ  وم٢منّ  :قم٤مءر ُمـ اًمدّ أيمث

ٟم٘مًل  ،2/28، 3117 ومْمٚمف واحل٨ّم قمٚمٞمف، ر:ذم اًمّدقم٤مء، اًمٗمّمؾ إّول ذم  8إذيم٤مر، اًم٤ٌمب 

= 
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 بادٕؽعال اـعِ   تعاغ خاـٌق اهلل

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: "يم٤مؾم٥ٌم  اًمٕمٌدُ و ،٤ٌمدٕومٕم٤مل اًمٕمِ  ف شمٕم٤ممم ظم٤مًمٌؼ أٟمّ " :منه (15)و

﴾
ٍ
ء  [96 :٤موم٤مت]اًمّّم  ﴿َواهللُ ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ َوَُم٤م شَمْٕمَٛمُٚمقَن﴾ [122 إٟمٕم٤مم:] ﴿ظَم٤مًمُِؼ يُمؾ  َرْ

هق سمؾ  ،ه سمت٠مصمػمهومت٠مصمػمُ  ،ٚمؼًمٚمخَ  ٕم٤مً ر شمٌإن أصمّ و ،ومٞمف اؾمت٘ملًٓ  شم٠مصمػمٌ  ٕمٌداًمًمٞمس ًمٙم٥ًم و

                                                          

= 

ذم  ([5/343 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) يٚمٛمُل . وأظمرج اًمدَ ـ أٟمس[اًمِمٞمخ قم قمـ أيب

ري ُمقؾمك إؿمٕمَ  قمـ أيب ([2/238 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "ردوسٗماًمًٜمد ُمُ "

 ["146طمرف اًمدال، صـ "ُمًٜمد اًمٗمردوس ،]ـُ  ُمـ اعمخٓمقط ]اٟمٔمر شمرمجتف:  قم٤ًميمر واسم

 أؾمد"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) ريقمـ ٟمٛمػم سمـ أوس إؿمٕمَ  ([562، 5/561 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

يملمه٤م قمـ  ،لً ُمرؾَم  [339، 5/338 ٟمٛمػم سمـ أوس، 5297سم٤مب اًمٜمقن واعمٞمؿ، ر: "اًمٖم٤مسم٦م

ذيمر  "ت٤مريخاًم"] شمَ يؼمَ  أن سمٕمد اًم٘مْم٤مءَ  يردّ  ،دٌ اهلل جمٜم   ُمـ أضمٜم٤مدِ  ضمٜمدٌ  قم٤مءُ اًمدّ »ىم٤مل:  ٌل ٜمّاًم

 .[22/158ؾمٚمؿ سمـ سمٜمدار سمـ احلًلم،  2636 ُمـ اؾمٛمف ؾمٚمؿ، حت٧م ر:

قمغم  -يمام شم٠ميت-٦م اًمتنميٕمٞمّ ٦م اإلهلٞمّ  إطمٙم٤ممَ  أنّ  :ٕمّلماًم ُؽ ٜمل اعمٚمِ ٛمَ أهلَ  وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مم قمغم ُم٤م 

﴿وَم٢مِن ؿَمِٝمُدوْا  سمف يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: دٌ ُم٘مٞمّ و (2) ،تٝم٤ميمٕم٤مُمّ  قمـ اًمت٘مٞمٞمد سمقىم٧ٍم  ُمٓمٚمٌؼ  (1)لم: وضمٝمَ 

ـ  ؾَمٌِٞمًل﴾ َٕمَؾ اهللُ هَلُ ـ  اعَمْقُت َأْو جَيْ ٤مُه ٌُُٞمقِت طَمت َك َيَتَقوم  ـ  ذِم اًْم ُٙمقُه
ًِ   ٟمزل طمد  ومٚماّم  ،[15 :٤ًمء]اًمٜم  وَم٠َمُْم

ـّ  ىمد ضمٕمؾ اهللُ ،لٜم وا قمَ ذُ ظُم » :٤م ىم٤مل ٟماًمز    "حٞمحّّم اًم"]ذم  رواه ُمًٚمؿ ،احلدي٨م... شؾمٌٞملً  هل

يمت٤مب  "ًٜمـاًم"داود ذم  ]أظمرضمف أسمق هوهمػمُ  [749، صـ4416 ٟم٤م، ر:يمت٤مب احلدود، سم٤مب طمّد اًمزّ 

 .٤ٌمدة قمـ قمُ  [621، صـ4415 ضمؿ، ر:احلدود، سم٤مب ذم اًمر  
ـّ  ،ًخاًمٜم  هق اًمذي ي٠مشمٞمف ، وهذا إظمػمُ داً أو ُم٘مٞم   اً دقمٚمؿ اهلل ُم١مسم  يٙمقن ذم  ُؼ واعمٓمٚمَ   احلٙمؿَ  أنّ  ومٞمٔم

ام وإٟمّ  ،احلٙمؿ رومعُ  ًَخ اًمٜم  أنّ  :ك ؾمٌؼ إمم سمٕمض اخلقاـمرطمتّ  ،ه اًمت٠مسمٞمدَ يٙمقن فم٤مهُر  اعمٓمٚمَؼ  ٕنّ  :لشمٌدّ 

يم٠من  ساطم٦مً  دٌ سمًقاء، ومٛم٘مٞم   ٦م ؾمقاءٌ اًمتٙمقيٜمٞمّ  يمذًمؽ إطمٙم٤ممُ  ،٘ملماعمح٘م   وقمٜمد ،ف قمٜمدٟم٤مشمِ ُمدّ  هق سمٞم٤منُ 

ّٓ لين ذم اًمقىم٧م اًمٗمُ  لنٍ ومُ  روَح  ْض اىمٌِ ": ؽ اعمقت عمٚمَ  ي٘م٤مَل   ."لنٌ ومُ  يدقمقَ  أن إ

 ٌٞمفُ اًمِّم  ُؼ ، وهق اعمٕمٚم  سمدقم٤مء ُمثلً  ، وُمٍموٌف م طم٘مٞم٘م٦مً وهق اعمؼمَ  ،اهلل شمٕم٤ممم ذم قمٚمؿ ذٌ ٟم٤مومِ  وُمٓمٚمٌؼ 

ـ   ُم٤مً م، ومٞمٙمقن ُمؼمَ سم٤معمؼمَ  ذم احلدي٨م  ذم اًمقاىمع، وم٤معمرادُ  ٘م٤مً ُمٕمٚم  ًمٕمدم اإلؿم٤مرة إمم اًمت٘مٞمٞمد،  :ٚمؼاخلَ  ذم فم

ّٓ و ،فحلٙمٛمِ  ٥َم ُمٕم٘م   وٓ ،فًم٘مْم٤مئِ  راد   احل٘مٞم٘مل ومل مُ ٤م اعمؼمَ يػ هق هذا، أُمّ اًمنّم   شمٕم٤ممم اهللُ  ،م اجلٝمُؾ ًمزِ  إ

ّٓ دمده  ؽ ٓومٚمٕمٚمّ  :هذا ، وم٤مطمٗمظْ يمٌػماً  اً قمـ ذًمؽ قمٚمقّ   .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[        .!٤م، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼُمٜمّ  إ
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 .(1)يمام زقمٛم٧م اعمٕمتزًم٦مُ  اؾمت٘ملًٓ  اظمتٞم٤مرَ  وٓ ،٦مُ ؼميّ يمام شم٘مقل اجلَ  ضمؼمَ  ومل ،يمذًمؽ ٤مً أيْم

 ظم٤مًمٌؼ  اًمٕمٌدَ  إنّ " :سم٘مقهلؿ يٙمٗمر اعمٕمتزًم٦مُ  فٓ أٟمّ  احلؼ  "٦م ىم٤مًمقا: اًمًٜمّ  هؾ٘مقن ُمـ أواعمح٘م  

ؿ هُ و ،٦مًمقهٞمّ يم٦م ذم ُمٕمٜمك إُ ام هق سم٤معمِم٤مرَ إٟمّ  كُ إذ اًمنم   :كٍ ف ًمٞمس سمنِم ٕٟمّ  :"ٕومٕم٤مًمف سم٤مظمتٞم٤مره

ّٓ  ،ذًمؽسمي٘مقًمقن  ٓ  اعمجقُس "ك ىم٤مًمقا: ٝمؿ طمتّ ٖمقا ذم شمْمٚمٞمٚمِ ٝمر سم٤مًمَ وراء اًمٜم   ُم٤م ُمِم٤ميَخ  أنّ  إ

ّٓ تقا ثٌِ يُ  طمٞم٨م مل ،ُمٜمٝمؿ طم٤مًٓ  دُ أؾمٕمَ   .(2)"َمحُت  يم٤مء ٓؿ أصمٌتقا ُذ هُ و ،واطمداً  ذيٙم٤مً  إ

 حنوفة أيب اإلمام ـطوفة دم حكاية

 "ءسم٤م" :ؾىمُ  :وم٘م٤مل ًمف ٤مً ر ُمٕمتزًمٞمّ ٟم٤مفمَ  طمٜمٞمٗم٦م  أسم٤م ٙمل أنّ طُم  وُمـ ًمٓمٞمػ ُم٤م

ؽ ٕومٕم٤مًمِ  ٘م٤مً ظم٤مًم يمٜم٧َم  وم٘م٤مل: إن ،"دال" :وم٘م٤مل "دال" :ؾىمُ  :ىم٤مل ًمف صمؿّ  ،"ءسم٤م" :وم٘م٤مل

 .أو يمام ىم٤مل، وم٤مٟم٘مٓمع اعمٕمتززم   "الاًمدّ "ج ُمـ خمرَ  "اًم٤ٌمء"ج ظمرِ ٠مَ وم

 رةأِخ  بإبصار دم رئي  تعاغ مَ  اهلل

 وحتريُر  ،(3)ًمٚمٛمٕمتزًم٦م ظملوم٤مً  "رارسم٤مٕسمّم٤مر ذم دار اًم٘مَ  رئل  ف شمٕم٤ممم ُمَ أٟمّ " :منه (16)و

 ٛمَس ٤م ٟمٕمٚمؿ اًمِّم لم، وم٢مٟمّ أهمٛمْمٜم٤م اًمٕمَ  صمؿّ  ،رأيٜم٤مه٤مو ٛمس ُمثلً ٤م إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمِّم أٟمّ  :اًمٜمزاع حمّؾ 

 ٚمامً قمِ  ، ويمذا إذا قمٚمٛمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً زائدٌ  ومم قمٚمؿ أُمرٌ ، ًمٙمـ ذم احل٤مًم٦م إُ ٤مً ٚمٞمّ ضَم  ٚمامً اًمتٖمٛمٞمض قمِ  قمٜمد

اعمِمتٛمؾ قمغم  لم، وهذا اإلدراكُ احل٤مًمتَ  سملم ىم٦مً ك سم٤مًمٌداه٦م شمٗمرِ درِ ٤م ٟمُ وم٢مٟمّ  ،رأيٜم٤مه صمؿّ  ٤مً ٚمٞمّ ضَم  ٤مً شم٤مُمّ 

ّٓ ٟمٞم٤م ؼ ذم اًمدّ يتٕمٚمّ  وٓ ،ؤي٦مَ ٞمف اًمّر ي٤مدة ٟمًٛم  اًمّز   أن ، ومٝمؾ يّمّح وُمٙم٤منٍ  عم٤م هق ذم ضمٝم٦مٍ  سمٛم٘م٤مسمٚم٦مٍ  إ

 .ه قمـ اجلٝم٦م واعمٙم٤منُمع اًمتٜمز   ،شمٕم٤ممم ف سمذاشمف٘مُ شمٕمٚمّ  واعمٙم٤من؟ ًمٞمّمح   واجلٝم٦مِ  سمدون اعم٘م٤مسمٚم٦مِ  ي٘معَ 

 -ؾمٌح٤مٟمف-ٜم٤م ًمف رؤيتَ  ؾم٦م، وأنّ ف شمٕم٤ممم يرى ذاشمف اعم٘مد  قمٜمدٟم٤م أٟمّ  ظملَف  وٓ

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    .ًمراومْم٦م ظمذهلؿ اهلل شمٕم٤ممموا (1)

 .158-153صـ "ُمٜمح اًمروض إزهر"اٟمٔمر:  (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     .واًمراومْم٦م ظمذهلؿ اهلل شمٕم٤ممم (3)
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ي ًمذِ  ف شمٕم٤ممم قم٘ملً طمٙمٛمقا سم٤مُمتٜم٤مع رؤيتِ  واعمٕمتزًم٦مُ  ،رةٟمٞم٤م وأظِم ًمدّ ذم ا قم٘ملً  ضم٤مئزةٌ 

رة، ىمققمٝم٤م ذم أظِم قمغم وُ ٦م اًمًٜمّ  (1)أهَؾ  قاٗم٘مُ واشمّ  ،ف ًمذاشمفيتِ ؤاظمتٚمٗمقا ذم رو احلقاس،

 .(2)ٟمٞم٤مىمققمٝم٤م ذم اًمدّ وُ  واظمتٚمٗمقا ذم

 يقظًة، طند مُجهور أاهل اـسنّة ى رب ه تعاغأر ؾد  اـنبي  

ٝمقر مُج  ، وهذا ىمقُل ٝم٤م ًمف وىمققمُ  ىمد صح  ": (3)"ٜمزاًمٙم" ىم٤مل ص٤مطم٥ُم 

لم اًم٘مقًمَ  ، وأطمدُ ٤مس، وأٟمسٍ قمٌّ  اسمـ حٞمح، وهق ُمذه٥ُم وهق اًمّّم  ،٦ماًمًٜمّ  أهؾ

ـِ ، واحلَ (4)ٙمرُم٦مَ ر، وقمِ ذَ  هريرة، وأيب ، وأيبُمًٕمقدٍ  ٓسمـ ـِ احلَ  سمـ طمٜمٌؾ، وأيب ، وأمحدِ ً ً 

ـُ  ،ٝم٤م قم٤مئِم٦مُ وٟمٗمتْ  ،هؿوهمػمِ  ريإؿمٕمَ  وقمٚمٞمف  ،(5)هريرة ٞمف، وأسمقر ىمقًمَ ُمًٕمقد ذم أؿمٝمَ  واسم

ؿ ُمـ قمٜمدٟم٤م سم٠مقمٚمَ  قم٤مئِم٦مُ  ُم٤م" :(6)روىم٤مل ُمٕمٛمَ  ،ٛملمصملم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمّ ُمـ اعمحد   مج٤مقم٦مٌ 

ـِ  ٞمف، ىمقًمَ  (9)، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم أطمدِ (8)ػمسمـ ضمٌَ  ٝمؿ يمًٕمٞمدِ ػ سمٕمُْم وشمقىمّ  (7)"٤مسقمٌّ  اسم

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      غم اعمدح.قم ُمٜمّمقٌب  (1)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  39-37صـ "اعم٤ًمُمرة"ُمع ذطمف  "اعم٤ًمَيرة"اٟمٔمر:  (2)

 .مل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف (3)

 . (127ُم٤مت ؾمٜم٦م ) ٤مسقمٌّ  قمم اسمـُمَ  ،اهلل اعمدين قمٌد أسمق ،سمريٙمرُم٦م اًمؼَم قمِ  (4)

 .(637، 636، 632-5/632، 4812 طمرف اًمٕملم، ُمـ اؾمٛمف قمٙمرُم٦م، ر: "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

 .د رو٤م[]اإلُم٤مم أمح                       .يمذًمؽ :أي (5)

ً  اًمٞمٛمـ، قم٤ممل  ،ّراينٛمرو راؿمد إزدي احلَ قمَ  ٕمٛمر سمـ أيب( ُمَ 6) قمروة  أيب"ـٝمػم سماًمِّم  ،ػموُمـ أصح٤مب اًم

 (.6/361 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")    ."يمت٤مب اعمٖم٤مزي"صٜمّػ: ه. 153اعمتقرّم ؾمٜم٦م  "اًمٙمقذم

 .2/252، 11 اًمٜمجؿ، حت٧م أي٦م: "اًمرّزاق شمٗمًػم قمٌد"اٟمٔمر:  (7)

تؾ ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م حمٛمد، اًمٙمقذم. ىمُ  ػم سمـ هِم٤مم إؾمدي اًمقاًمٌل، ُمقٓهؿ، أسمق( ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌَ 8)

   ."ؾمٜم٦م 49وهق اسمـ  ،مخس وشمًٕملم

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم(. 327، 3/326، 2352 طمرف اًمًلم، ُمـ اؾمٛمف ؾمٕمٞمد، ر: "ذي٥مهتذي٥م اًمتٝم")

 "رآه رآه رآه رآه" اإلمام أمحد بن حنبل: ؾال            (9)

ك طمتّ  "ر ه ر ه ر ه ر ه" :وم٘م٤مل ةً ئؾ قمٜمٝم٤م ُمرّ وؾُم  ،اه٤م ىمٓمٕم٤مً  يم٤من ي٘مقل ف أٟمّ  :اـتحقوق

= 
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اهلل  روقانُ -ر ه سم٘مٚمٌف  :ُض ، وىم٤مل اًمٌٕم(1)ٝمؿ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض٦م، وشمٌٕمَ أيم٤مسمر اعم٤مًمٙمٞمّ  وسمٕمُض 

دّ  ويمؾ   ،-قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم  ،ويمذا اظمتٚمػ عمقؾمك  ،ًم٦م واوٓمرااه٤مهذا ٓظمتلف ٕا

 .(2)"أصلً  ذم همػممه٤م رءٌ  روَ يُ  ومل ،هذا -ٟمف٤مؾمٌح- يره ف ملأٟمّ  :ٛمٝمقرُ اًمذي قمٚمٞمف اجلُ  وإصح  

 :ي٨مؼ سم٤محلدف اًمقزم، وهق أوومَ اًمقىمقع ًمٚمٕم٤مرِ  ري ُمٜمعُ  إؿمٕمَ ح ىمقزَم وأرضَم "

ٛمٝمقر ُمـ اًمٕمٚمامء وهذا ىمقل اجلُ  (3)شقامتقشمُ  كٙمؿ طمتّ شمروا رسم   ٙمؿ ًمـواقمٚمٛمقا أٟمّ »

رى ف يَ يزقمؿ أٟمّ  سمٗم٘مػمٍ  اًم٘م٤مدر اجلٞملين  دٟم٤م قمٌداًمٕم٤مروملم ؾمٞمّ  ؾمٚمٓم٤منُ  كوإوًمٞم٤مء، وًمذا عم٤م أشم

ل ىم٤م صمؿّ  ،سمذًمؽ وم٤مهَ  ده إنضمره وهد  ومَز  ،وم٤مقمؽمف "ٞمؾ ومٞمؽ؟ُم٤م ىمِ  طمؼ   أَ "ٞمٜمف وم٘م٤مل: سمٕمَ  اهللَ

ٌ   ؼ  هق حمِ  :يفحل٤مرِض  ه سمٍَم  أنّ  ـّ اجلامل، ومٔمَ  د سمٌّمػمشمف ٟمقرَ ف ؿم٤مهَ وم٢مٟمّ  :قمٚمٞمف ٌس ذم ىمقًمف ُمٚم

 ، واعمرادُ "سمّمػمشمف وم٘مط ه رأى ٟمقرَ سمؾ سمٍُم  ،ف، وًمٞمس يمذًمؽرأى ُم٤م ؿم٤مهدت سمّمػمشمُ 

                                                          

= 

ًُ د  ىمُ -ف ًُ ٗمَ ٟمَ  اٟم٘مٓمع شمزل هلؿ  ل ٓيمَ  :قمغم اًمٕمقام ٞمف ذم اعمج٤مًمس إسم٘م٤مءً ف يم٤من خيٗمِ ٞمد أٟمّ سمَ  ،-فس ٟمٗم

ٗم٤م"]اٟمٔمر:  ٚم٦م وًمقازم إضم٤ًمم.اجلٝم٦م واعم٘م٤مسمَ ، سمام يتج٤مذب إًمٞمف إوه٤مم، ُمـ أىمدامٌ  اًم٘مًؿ  "اًمِم 

...إًمخ، ومّمؾ  ومٞمام ورد ُمـ صحٞمح إظم٤ٌمر 3إًمخ، اًم٤ٌمب ... اًمٕمكم إقمغم ًم٘مدر ذم شمٕمٔمٞمؿ 1

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                  .[127، 126، صـإّول، اجلزء ًمرسّمف  ٤م رؤيتفوأُمّ 

ومٞمام ورد ُمـ صحٞمح  3خ، اًم٤ٌمب ...إًم ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم إقمغم ًم٘مدر 1اًم٘مًؿ  "ٗم٤ماًمِم  " ذم :أي (1)

 .129صـ إّول،ًمرسّمف، اجلزء   ٤م رؤيتفإًمخ، ومّمؾ وأُمّ ... إظم٤ٌمر

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  15، 14ـىم "ٙمٜمزاًم" (2)

أُم٤مُم٦م  قمـ أيب [(5/325 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر شمرمجتف:  "٦ميمت٤مب اًمًٜمّ "اين ذم ؼَم واه اًمٓمَ ر (3)

 [(16، 3/15، 2497سم٤مب اًمّم٤مد ُمع اخل٤مء واًمدال، ر: "أؾمد اًمٖم٤مسم٦م")]اٟمٔمر شمرمجتف:  اًم٤ٌمهكم

 ذم أُمقر  إّولطمرف اًم٘م٤مف، يمت٤مب اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ىمًؿ إىمقال، اًم٤ٌمب  "يمٜمز اًمٕمامل"ٟمٔمر: ]ا

، 14/191، 39222 اهلل شمٕم٤ممم، ر: ذم ذيمر أذاط اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى، رؤي٦م 4شم٘مع ىمٌٚمٝم٤م، اًمٗمّمؾ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[    .أُم٤مُم٦م[ قمـ أيب "اًمًّٜم٦م"ٟم٘مًل قمـ ـم٥م ذم 
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ًّ  ؤي٦م اًمقاىمٕم٦مِ سم٤مًمرّ   دوامُ  :أي "ٝمقدُم٘م٤مم اًمِّم "ـة سماعمًاّم  ٦مِ اًم٘مٚمٌٞمّ  ؤي٦مُ اًمرّ  :٤مدةذم يملم اًم

 دةَ واعمِم٤مهَ  ؤي٦مَ ـمٚم٘مقا اًمرّ ومحٞم٨م أَ  ،فيمامًمِ  ٕمقِت ف وٟمُ ف شمٕم٤ممم سمّمٗم٤مت ضملًمِ ّم٤مومِ اؾمتحْم٤مر اشمّ 

 يمام أنّ  ،ؤي٦مِ قمل اًمرّ روا ُمدّ ويمٗمّ  ،"اًمٙمٜمز"، يمذا ذم (1)"ٍمسم٤مًمٌَ  ؤي٦مُ اًمرّ  ٓ ،هؿ ذًمؽومٛمرادُ 

 ،إًمٞمف واًمٕمروَج  ،اهلل شمٕم٤ممم ٦ًمَ ٤مًمَ قمك جُم ـ ادّ ويمذًمؽ ُمَ " :يؾ ىمقل اًم٘م٤ميضذم ذَ - (2)اًم٘م٤مري

ذم  (5)فتُ ٞمٜمف، يمام سمٞمٜمّ ٟمٞم٤م سمٕمَ ذم اًمدّ  -ؾمٌح٤مٟمف-ف قمك رؤيتَ ـ ادّ ويمذا ُمَ " :(4)ىم٤مل -(3)"تفوُمٙم٤معمَ 

 .(7)"(6)ذح اًمٗم٘مف إيمؼم"

 رةدم أِخ  اهلل ر رؤيةاىكحكم إ

ظِم ر اًمرّ ٜمٙمِ واظمتٚمػ ذم شمٙمٗمػم ُمُ  ٞمُؼ و ،حأوَو  واعمٜمعُ  ،ومٞمٝم٤م رة واًمِم٤مك  ؤي٦م ذم ٔا  اًمتٗم

                                                          

 .15، 14ـىم "ٙمٜمزاًم" (1)

اًمّديـ اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل، ٟمزيؾ ُمّٙم٦م، اعمتقرّم اه٤م ؾمٜم٦م  ـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد اًم٘م٤مري اهلَروي ٟمقر( هق قمكم سم2)

ذم احلدي٨م،  "إهار اعمرومققم٦م ذم إظم٤ٌمر اعمقوققم٦م"ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ: ه. 1214

سمدة ذم اًمز  "و "احلرز اًمثٛملم ًمٚمحّمـ احلّملم"و "لصمٞم٤مت اًمٌخ٤مريشمٕمٚمٞم٘م٤مت اًم٘م٤مري قمغم صمُ "و

اعمرىم٤مة "و ،ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض "ٗم٤مءذح اًمِّم "و "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"و "ذح ىمّمٞمدة اًمؼمدة

ر ذم ذح اًمٗم٘مف ُمٜمح اًمروض إزهَ "و "اعمًٚمؽ اعمت٘مًط ذم اعمٜمًؽ اعمتقؾمط"و "قمغم اعمِمٙم٤مة

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  622-5/622 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")              ذًمؽ. وهمػم "إيمؼم

اهلل  ذم طمٙمؿ ُمـ ؾم٥ّم  3...إًمخ، اًم٤ٌمب  ذم شمٍّمف وضمقه إطمٙم٤مم 4اًم٘مًؿ  "ٗم٤ماًمِم   " ذم :أي (3)

 .172صـ ،2...إًمخ، اجلزء  ...إًمخ، ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗمر شمٕم٤ممم

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ."أنّ "ظمؼم  (4)

 .356صـ "ُمٜمح اًمروض"ذم  :أي (5)

 .1214: عمقٟٓم٤م قمكم اًم٘م٤مري، اعمتقرّم ؾمٜم٦م "اًمروض إزهرُمٜمح "( أي: 6)

 (.5/622 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"و .2/264 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

 ذم طمٙمؿ ُمـ ؾم٥ّم  3...إًمخ، اًم٤ٌمب  ذم شمٍّمف وضمقه إطمٙم٤مم 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" ذم :أي (7)

 .2/511...إًمخ،  هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗمر ...إًمخ، ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م اهلل شمٕم٤ممم
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 :ٜمد ىم٤مًمقارىمَ ٛمَ ؾَم  ريدي وُمِم٤ميُخ ُمٜمّمقر اعم٤مشمُ  ٜم٤مم وم٠مسمقذم اعمَ  -ٟمف٤مؾمٌح–٤م رؤي٤مه وأُمّ  ،حأرضَم 

قمـ ذًمؽ،  هٌ شمٕم٤ممم ُمٜمز   وُمث٤مل، واهللُ ٜم٤مم ظمٞم٤مٌل رى ذم اعمَ يُ  ُم٤م ٕنّ  :ٖمقا ذم إٟمٙم٤مر ذًمؽوسم٤مًمَ  "جيقز ٓ"

ـ  ٙمٞم٧ْم يمام طُم  واىمٕم٦مٌ و ومٞمف، اؾمتح٤مًم٦مَ  سم٤مًم٘مٚم٥م، وٓ دةٍ ِم٤مهَ ُمُ  ٤م ٟمقعُ ٕهّن  :ٛمٝمقراجلُ  قمٜمد وضم٤مئزةٌ  قم

ً   ػمٍ يمث  يمٞمٍػ  سمل شمٙمقنَ  ، وهؾ يِمؽمط أنوأمحد سـم طمٜمٌؾ  ،طمٜمٞمٗم٦م أسمق :ُمٜمٝمؿ ،ػٚمَ ُمـ اًم

ظِم ٘مَ اًمٞمَ  يمام شمٙمقن طم٤مَل " :ُمث٤مل؟ وم٘م٤مًمقا وٓ  اإلمج٤معَ  (2)، وذيمر اًم٘م٤ميض(1)ٓ :، وىمٞمؾ"رةٔم٦م ذم ٔا

 :"ؿ اًمٌحرٟم٤مفمِ "ىم٤مل  ،يٚمٞمؼ سمف شمٕم٤ممم ٓ يم٤من سمقصٍػ  ضم٤مئزة، وإن ٜم٤مُم٤مً ف شمٕم٤ممم ُمَ رؤيتَ  قمغم أنّ 

 ٌلويمذا ٟمَ  ورؤي٤م ظم٤مًمٍؼ 
 

 (3)ؽ ُمـ ُمٓم٤مبًمَ  ومٞم٤م ٤م صدٌق مُه  
 

 ناماً ومَ  ظةً قَ يَ  دم جواز رؤيته   خالَف  ٓ

 ٔم٦مً ٘مَ يَ  ف ٤مظ ذم ضمقاز رؤيتِ ٗمّ احلُ  سملم ظملَف  ف ٓأٟمّ  قمٚمؿْ او" :"حاًمنّم "وذم 

ل  إوّ ه٥م إمم٤م، ومذَ أو ُمث٤مهلُ  يٗم٦م طم٘مٞم٘م٦مً ف اًمنّم رئل ذاشمُ اعمَ  ذم أنّ  ام اخللُف ، وإٟمّ ٜم٤مُم٤مً وُمَ 

ف ًمقن سم٠مٟمّ إوّ  اطمت٩ّم  .رون، و ظَم (5)اًمٞم٤مومٕملو (4)راذمزازم، واًم٘مَ وإمم اًمث٤مين اًمٖمَ  ،مج٤مقم٤مٌت 

                                                          

 .17، 16ىمـ "اًمٙمٜمز" ذم اٟمٔمر: (1)

ورد ُمـ  ذم ُم٤م 3ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم إقمغم ًم٘مدر اًمٜمٌّل ...إًمخ، اًم٤ٌمب  1ًم٘مًؿ ا "اًمِّمٗم٤مء" ذم اٟمٔمر: (2)

 .127ًمرسمف، اجلزء إّول، صـ صحٞمح إظم٤ٌمر ...إًمخ، ومّمؾ وأُّم٤م رؤيتف 

 .17ىمـ  "اًمٙمٜمز" ذم اٟمٔمر: (3)

يـ اًمدّ  ؿمٝم٤مب ،ٝم٤مضمل اًمٌٝمٗمٌمٜماهلل اًمّم محـ سمـ قمٌداًمرّ  اًمٕملء إدريس سمـ قمٌد أمحد سمـ أيب( هق 4)

سم٦م اًمٗم٤مظمرة قمغم إضمقِ " :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه684 ؾمٜم٦م وشمقذّم  626ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،٤مس اًم٘مراذماًمٕمٌّ  أسمق

ف طمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمتقى قمـ إطمٙم٤مم وشمٍّم اإل"و ،ٜمّم٤مرىاًمواًمٞمٝمقد  ذم ردّ  "إؾمئٚم٦م اًمٗم٤مضمرة

 (.84، 5/83 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                          .    "ٟم٘م٤مد ذم آقمت٘م٤مداإل"و "اًم٘م٤ميض واإلُم٤مم

اًمًٕم٤مدات  يـ أسمقاًمدّ  اهلل سمـ أؾمٕمد سمـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ وملح اًمٞم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمٗمٞمػ قمٌد ( هق5)

ًمف ُمـ  .ه٤768مدى أظمرة ُمـ ؾمٜم٦م  ذم مُج وشمقذّم  698ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،لم٤مومٕمل ٟمزيؾ احلرُمَ اًمٞمٛمٜمل اًمِّم 

 "لئح٦م ذم أهار اًمٗم٤محت٦مإٟمقار اًم"و "ٜم٤مىم٥م اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمكمر سمٛمَ ك اعمٗم٤مظِم ؾمٜمَ أ" :اًمتّم٤مٟمٞمػ

 "ىمّمٞمدة"و "٤محللمي٤مطملم ذم طمٙم٤مي٤مت اًمّّم روض اًمرّ "و "اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مر ن اًمٕمٔمٞمؿ"و

 .(381، 5/382 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")          .وهمػم ذًمؽ "يمٗم٤مي٦م اعمٕمت٘مد وٟمٙم٤مي٦م اعمٜمت٘مد"و ،ذم اًمٕم٘م٤مئد



 877 الباب األّول في اإللهّيات

اج ُمـ ٛمس، واًمّن ، واًمِّم قرُ رى اًمٜمّ ف، ومٙمام يُ ٕم٤مرِ اعمَ  دى، وؿمٛمُس اهلُ  اهلداي٦م، وٟمقرُ  هاُج 

زم يٚم يػ، وملاًمنّم  ف، ومٙمذًمؽ اجلًؿُ ٛمس سم٠مقمراوف وظمقاص  اًمِّم  رمُ رئل ضمِ ٕمد، واعمَ سمُ 

ائل ًمٚمرّ  واعمقاٟمعَ  ج٥َم احلُ  ُمٜمف، سمؾ خيرق اهللُ يِح اًمّي  ظمٚمق   يٗم٦م، وٓاًمنّم  وو٦مِ اًمرّ  ىم٦مُ ُمٗم٤مرَ 

 .خمتٚمٗم٦م ذم أىمٓم٤مرٍ  يراه مج٤مقم٤مٌت  ٛمٙمـ أنك يراه، وهق ذم ُمٙم٤مٟمف، وقمغم هذا ومٞمُ طمتّ 

وه يرَ  ٓ أن ،ُمٜمٝمؿ ذم سمٞمتف ُمـ ىمٓمره يراه يمؾ   زاع أناًمٜمّ  حمؾ   سم٠منّ  ه اًمٌٕمُض وردّ 

إذ هل ُمٙم٤مهن٤م، وًمق طمٍمه٤م  :هل ٝم٤م، ٓرى ذم اًمٌٞم٧م ؿمٕم٤مقمُ ام يُ إٟمّ  ٛمَس اًمِّم  وم٢منّ  :فذم حمٚم  

ف ؼ صقرشمَ واومَ  قاءٌ سم٤معمث٤مل، ؾَم  ه، ومقضم٥م اًم٘مقُل همػمِ  ٝم٤م ذم سمٞم٧ِم ائل ُٓمتٜمع رؤيتُ اًمرّ  سمٞم٧ُم 

إذ  :ًمف ائل اعمٜمٓمٌٕم٦م ذم ُمث٤ماًمرّ  ام هق صقرةُ قمغم ظملومٝم٤م إٟمّ  اعمرئَل  ٕنّ  :أو ٓ ٦مَ احل٘مٞم٘مٞمّ 

 دةٍ ُمت٤ٌمقمِ  ُمـ أىمٓم٤مرٍ  واطمدٍ  ذم  نٍ  ،ًمف مج٤مقم٦مٍ  رؤي٦مِ  ٚمؿ ضمقازُ رة، واهذا قمُ ر ة اعمّمق  هق يم٤معم

حتت٤مج إمم شمٕمٌػم،  ٦م ٓف احل٘مٞم٘مٞمّ ف وصٗمتِ رؤي٤مه قمغم صقرشمِ "وىم٤مًمقا:  ،خمتٚمٗم٦م سم٠موص٤مٍف 

ٞمٓم٤من ومٞمف ُمـ اًمِّم  شمٚمٌٞمٌس  ٓ ،لمذم اًمقضمٝمَ  ٦مٌ ٞم٘م، وهل طم٘مشمٕمٌػمٍ  وقمغم همػمه٤م حتت٤مج إمم

 قمغم يمّؾ  طمؼ   ف رؤيتَ  حٞمح أنّ وم٤مًمّّم  (1)شيِب  ُؾ يتٛمثّ  ٓ ٞمٓم٤منَ اًمِّم  إنّ » :ًمٕمٛمقم :سم٤مشمٗم٤مق

 (2)ـُمَ » :ىم٤مل  ،ٌؾ اهلل شمٕم٤مممقرة ُمـ ىمِ ر شمٚمؽ اًمّّم شمّمقّ  ٕنّ  :فوإن سمٖمػم صٗمتِ  ،طم٤مل

                                                          

 هريرة  أيب ، قمـ8/2928، 8186 يمت٤مب شمٕمٌػم اًمرؤي٤م، ر: "اعمًتدَرك"أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (1)
: ىم٤مل أيَب  شؾ يِب يتٛمثّ  ٓ اًمِمٞمٓم٤منَ  إنّ  :ٜم٤مم وم٘مد ر ينـ ر ين ذم اعمَ ُمَ »: اهلل  ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل

ـَ  صم٧ُم ومحدّ  وم٘م٤مل  ،ٝمتف سمفاحلًـ سمـ قمكم ومِمٌّ  ومذيمرُت  ف : ىمد رأيتُ ٤مس وىمٚم٧ُم قمٌّ  سمف اسم

ـُ  خيرضم٤مه اهذه  اإلؾمٜم٤مد، وملهذا طمدي٨ٌم صحٞمُح "]ىم٤مل احل٤ميمؿ[:  ِمٌٝمف.يم٤من يُ  ٤مس: إنقمٌّ  اسم

 ."صحٞمح"اهـ. وىم٤مل اًمذهٌل:  "اًمًٞم٤مىم٦م

]ذم  واًمٌخ٤مري [537، 4/536، 13852 ُمًٜمد أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ر: "ًٜمداعم"]ذم  رواه أمحد (2)

 [1226، صـ6994 ذم اعمٜم٤مم، ر: ٌل ـ رأي اًمٜمّيمت٤مب اًمتٕمٌػم، سم٤مب ُمَ  "ّمحٞمحاًم"

َُمـ »ذم ىمقل اًمٜمٌّل:  ، سم٤مب ُم٤مضم٤مءهلل ا أسمقاب اًمرؤي٤م قمـ رؾمقل "٤مُمعاجل"]ذم  واًمؽمُمذي

 ُمٌٚمغَ  وذم اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م سمٚمٖم٧ْم  قمـ أٟمس  [522، صـ2276 ...إًمخ، ر: شر ين ذم اعمٜم٤مم

= 
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 وم٢منّ  :احلؼ  أى وم٘مد رَ » :رواي٦مٍ  (1)وذم شيِب  ُؾ يتٛمثّ  ٓ ٞمٓم٤منَ اًمِّم  وم٢منّ  : يِن  ذم اعمٜم٤مم وم٘مد رَ  يِن رَ 

سمف يمام  ومٚمٞمس سمٛم٘مٓمقعٍ  ،وٟمحقه٤م ٤ٌمٍت يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ خم٤مـمَ  وُم٤م ،شيتزاي٤م يِب  ٞمٓم٤من ٓاًمِّم 

سم٤مٓشمٗم٤مق  ضم٤مئزةٌ  ٔم٦مً ٘مَ يَ  ف رؤيتُ "وىم٤مل:  ،ًمٞمُؾ اىمتْم٤مه اًمدّ  ُم٤م قمغم اً زائد ًمٙمقٟمف أُمراً  :ىم٤مًمقا

ـُ  كواىمٕم٦م، وم٘مد طمٙم  :٤محللمُمـ اًمّّم  هؿ قمـ يمثػمٍ واًمٞم٤مومٕمل وهمػمُ  (3)واًم٤ٌمرزي (2)مجرة أيب اسم

ـُ  ، اًمٜمٌل  وا ؿ رأَ أهّن   ـ ر يِن ُمَ » (4)ؿ محٚمقا قمغم ذًمؽ رواي٦مَ أهّن  :قمـ مجعٍ  مجرةَ  أيب وذيمر اسم

                                                          

= 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ر.اًمتقاشمُ 

ومٞمف قمـ  ، وضمدٟم٤م3/78، 7556 هريرة، ر: ُمًٜمد أيب "اعمًٜمد"]ذم  ٦ُم أمحدٛمّ ئإرواه  (1)

ذم اعمٜم٤مم،  ٌل ـ رأي اًمٜمّيمت٤مب اًمتٕمٌػم، سم٤مب ُمَ  "اًمٌخ٤مري صحٞمح"] اًمِمٞمخ٤منو هريرة[ أيب

َُمـ »: ٌل يمت٤مب اًمرؤي٤م، سم٤مب ىمقل اًمٜمّ "صحٞمح ُمًٚمؿ"و .1227، 1226، صـ6996 ر:

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.           .ت٤مدة ىمَ  يبقمـ أ [ 1225، صـ5921 ر: شر ين ذم اعمٜم٤مم وم٘مد ر ين

 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،حمٛمد إزدي إٟمدًمز اعم٤مًمٙمل ة احل٤مومظ أسمقرمج ـ أيباهلل سمـ ؾمٕمد سم قمٌد هق (2)

اجلٛمع "ذح  لوه "ٝم٤مٞمٝم٤م سمٛمٕمروم٦م ُم٤مهل٤م وُم٤م قمٚمٞماهج٦م اًمٜمٗمقس وحتٚمّ " :ـ شمّم٤مٟمٞمٗمفُم. ه675

 "شمٗمًػم اًم٘مر ن"و ،٤مريًمٚمٌخ "حٞمحاجل٤مُمع اًمّّم "ذم خمتٍم  "ٖم٤مي٦ماًمٜمٝم٤مي٦م ذم سمدء اخلػم واًمو

 (.5/378 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                   ."اإلومؽ ذح طمدي٨م"و "ذح طمدي٨م اإلهاء"و

ًمد وُ  ،"اًم٤ٌمرزي"ـٝمػم سم٤مومٕمل اًمِّم قي اًمِّم ٛمَ يـ احلَ اًمدّ  اهلل سمـ ٟمجؿ اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم يـ أسمقاًمدّ  ذفهق  (3)

 أهار"و ،قمغم أسمقاب اًمتٜمٌٞمف "إطمٙم٤مم" :ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػه. 738 ؾمٜم٦م وشمقذّم  645ؾمٜم٦م 

ٌُ "و "اًمتٜمزيؾ ذم  "دسمَ اًمز  "و "ؾمقلدمريد إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرّ "و "ًم٘مر نًت٤من ذم شمٗمًػم ااًم

 .(6/394 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")   ذًمؽ. وهمػم "اًمقوم٤م ذم ذح اعمّمٓمٗمك "و ،اًمٗم٘مف

ٜم٤مم، ذم اعمَ  ٌل ـ رأي اًمٜمّيمت٤مب اًمتٕمٌػم، سم٤مب ُمَ  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"] رواه اًمِمٞمخ٤من (4)

َُمـ »: ٌل سم٤مب ىمقل اًمٜمّ يمت٤مب اًمرؤي٤م، "صحٞمح ُمًٚمؿ"و ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 1226، صـ6993 ر:

 "ًٜمـاًم"]ذم  داود وأسمق [ُمٚمت٘مٓم٤مً  1225، 1224، صـ5922 ر: شر ين ذم اعَمٜم٤مم وم٘مد ر ين

ف: ومت٤مُمُ  ،هريرة  قمـ أيب [ُمٚمت٘مٓم٤مً  726، صـ5223 يمت٤مب إدب، سم٤مب ذم اًمرؤي٤م، ر:

 .و٤م[]اإلُم٤مم أمحد ر                                    .شيِب  ٞمٓم٤منُ ؾ اًمِّم يتٛمثّ  وٓ»
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وؾم٠مًمقه قمـ شمِمقيِمٝمؿ  ،ٔم٦مً ٘مَ وه سمٕمد ذًمؽ يَ ومرأَ  قُم٤مً وه ٟمَ ؿ رأَ وأهّن  ،شٔم٦م٘مَ  ذم اًمٞمَ ايِن ػَم ًَ ومَ  ٜم٤مُم٤مً ُمَ 

 رُ وُمٜمٙمِ "ىم٤مل:  .ٟم٘مص وٓ زي٤مدةٍ  ٝم٤م، ومٙم٤من يمذًمؽ سملشمٗمرجيِ  وم٠مظمؼمهؿ سمقضمقهِ  ،ُمـ أؿمٞم٤مء

، ٦مُ أصمٌتف اًمًٜمّ  ب ُم٤مف يٙمذ  ٕٟمّ  :ُمٕمف سمح٨َم  ومل ،إوًمٞم٤مء ب سمٙمراُم٤مِت ـ يٙمذ  ذًمؽ إن يم٤من م  

ّٓ و ً   اًمٕمُ رق اًمٕم٤مدة قمـ أؿمٞم٤مء ذم اًمٕم٤مملَ ػ هلؿ سمخَ ٙمَِم إذ يُ  :ومٝمذه ُمٜمٝم٤م إ ، (1)"ٗمكمٚمقي واًم

ذم  -يٕمٜمل أرسم٤مب اًم٘مٚمقب-ؿ وهُ ": (2)"ذ ُمـ اًمْمللاعمٜم٘مِ "وىم٤مل اًمٖمزازم ذم يمت٤مسمف 

وي٘متًٌقن  ،ويًٛمٕمقن ُمٜمٝمؿ أصقاشم٤مً  ،إٟمٌٞم٤مء وأرواَح  دون اعملئٙم٦مَ ِم٤مهِ ٝمؿ يُ ٔمتِ ي٘مَ 

 (4)"٘م٤مينات يمام ىم٤مل اًمٚماًمذّ  رؤي٦م اعمث٤مل دون قمغم ُمٌٜمل   "أرواح إٟمٌٞم٤مء" :وىمقًمف .(3)"ومقائد

 .ػقمغم قمدم اقمت٤ٌمر اعمخ٤مًمِ  ُمٌٜمل   "سم٤مشمٗم٤مق ضم٤مئزةٌ " :وىمقًمف ."اًمٙمٜمز"ُمـ  اٟمتٝمك ُمٚمت٘مٓم٤مً 

٤ٌمر اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مٕوًمٞم٤مء اًمٙمِ  ـمقاِف  دةِ ِم٤مهَ ُمُ  ؾ ذم هذا اعم٘م٤مم اؾمتٌٕم٤مدُ ويرشمٗمع سم٤مًمت٠مُم  

وىمع ذم يملم  ُمع يمقن اًمٙمٕم٦ٌم ذم ُمٙم٤مهن٤م، وُم٤م ،ٔم٦م٘مَ ك ذم طم٤مل اًمٞمَ ؿمتّ  ٚمدانٍ ذم سمُ  ،قمٞم٤مٟم٤مً 

ومٝمق ُمـ ضمٝم٦م يمقن  ،ف سم٠مطمٙم٤مم اعمث٤مل ُمـ إـملق اعمًتحٞمؾ اًمٕم٘مكم قمٚمٞمفاًمٞم٤مومٕمل اًمٕم٤مرِ 

 اًمٌّم 
ِ
قمغم هذا  ٓ ،لم، وهق ُمـ مجٚم٦م اعمح٤ملد ذم اعمٙم٤مٟمَ اًمقاطم ذم اًمقىم٧ِم  اًمقاطمدِ  ء

 ي اجللل واإليمرام.اًمٙملم ذم اًمقاضم٥م ًمذِ  هذا مت٤ممُ  .ؿواهلل أقمٚمَ  ،اًمٓمريؼ

 بوان ما يستحول طذ اهلل تعاغ

 ُم٤م ودادُ وم٠مَ  ،فه ذم طم٘م  ر وضمقدُ يتّمق   ٓ ُم٤م :أي ،فاؾمتح٤مًمتِ  جي٥م اقمت٘م٤مدُ  ٤م ُم٤موأُمّ 

                                                          

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  18، 17ىمـ "اًمٙمٜمز" (1)

، طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم ًمإلُم٤مم أيب: "ح قمـ إطمقاللل واعمٗمّّم اعمٜم٘مذ ُمـ اًمّْم " أي: (2)

 (.2/696 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                    .ه525 ؾمٜم٦م اعمتقرّم 

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  63ـُمرق اًمّمقومٞم٦م، صـ "اعمٜم٘مذ ُمـ اًمْملل" (3)

 .اًمتل سملم أيديٜم٤م "يمٜمز اًمٗمقائد"ّص ذم ٟمًخ٦م مل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜم (4)
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 ـمو ،ُمثؾ اًمٕمدمِ  ،م ُمـ صٗم٤مشمفشم٘مدّ 
ِ
ف وقمدم ىمٞم٤مُمِ  ،واطمداً  يٙمقنَ  دوث، وأن ٓاحلُ  روء

ًمٚمحقادث،  ص، واعمامصمٚم٦مِ ، أو يت٤مج إمم خمّم  شم٘مقم سمٛمحّؾ  صٗم٦مً  يٙمقنَ  سمٜمٗمًف سم٠من

ـٍ  ، واًمٕمجزِ واعمقِت   ٙمرَ ويُ  جيؼمَ  ، وأنٙمؿِ ، واًمٌُ ؿِ ، واًمّم  ل  ٛم، واًمٕمَ قمـ مٙم
ٍ
 ،ه قمغم رء

  واجلٝمؾِ 
ٍ
 :٤ٌمداًمٕمِ  إًمفِ  ذم طمّؼ  هذه ُمًتحٞمٚم٦مٌ  ومٙمؾ   ،ًمٚمٕم٤مملَ  نٍ ُمٙمق   ف همػمَ ، ويمقٟمِ (1)٤مُمّ  سمٌمء

 ًِ ضمف قمـ رِ إذ ذًمؽ خُي  :اعم٘مّمقد ه اًمٖمػمِ ء إمم ود  اًمٌّم  ف، وقمقدِ ٟٓم٘ملب إُمر إمم قمٙم

 .(2)"اًمٙمٜمز"اعمٕمٌقد، يمذا ذم  هق اإلًمفَ  يٙمقنَ  أن

 قص طلوه تعاغاـنَ  سامِت  وسائرُ  يستحول اـكذُب 

ىمقا ىمد وم٤مرَ  ٦مُ واًمٜمجديّ  ،ف شمٕم٤مممؾمامت اًمٜم٘مص قمٚمٞم وؾم٤مئرُ  ويمذا يًتحٞمؾ اًمٙمذُب 

اهذه اًمٜم٘مٞمّم٦م  -ٟمف٤مؾمٌح-ف ّم٤مومُ ف واشمّ يمذسمُ ": (3)هؿاإلؾملم ذم هذا اعم٘م٤مم، ىم٤مل يمٌػمُ  أهَؾ 

ّٓ ٦م، وُمـ اًم٘مدرة اإلهلٞمّ  ات، وًمٞمس ظم٤مرضم٤مً سم٤مًمذّ  ٤مًٓ ًمٞمس حُم  ٦م اًم٘مدرة اإلٟم٤ًمٟمٞمّ  يٚمزم زي٤مدةُ  إ

سم٢مـم٤مًم٦م اًمٙملم ومٞمام  (5)ٞمفٌٕمِ ُمتّ  سمٕمُض  وأـم٤مل اًمقىم٤مطم٦مَ  .كاٟمتٝم (4)"٤مٟمٞم٦مسمّ قمغم اًم٘مدرة اًمرّ 

 جزِ واًمٕمَ  ٝمؾِ سم٤مجلَ  -ٟمف٤مؾمٌح-ف ّم٤مومِ اشمّ  إُمٙم٤منَ  ك اًمتزمَ ٞمف، طمتّ ّمٚمِ ؿ يُ ضمٝمٜمّ  (6)ٞمف، وإممٖمٜمِ يُ  ٓ

                                                          

 .ك اعمٛمتٜمعَ طمتّ  ،وُمٕمدومٍ  قضمقدٍ ُم يمؾ   سمٛمٕمٜمك اعمٗمٝمقم قمغم اصٓملح احلٙمامء، ومٞمٕمؿّ  هٜم٤م٤مه اًمٌمءُ  (1)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

 .اًمتل سملم أيديٜم٤م "يمٜمز اًمٗمقائد"مل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜمّص ذم ٟمًخ٦م  (2)

 .أي: إؾمامقمٞمؾ اًمّدهٚمقي (3)

 .17صـ "َيْؽ روَزه" اٟمٔمر: (4)

ومت٤موى ") .يٛمٙمـ أن يٙمذَب اهللُ شمٕم٤ممم، وًمٙمٜمف مل يٙمذب ىمطّ "رؿمٞمد اًمٙمٜمٙمقهل، ُم٤م ٟمّمف:  ُمٜمٝمؿ: (5)

وظمٚمٞمؾ اًمًٝم٤مرٟمٗمقري  وُمٜمٝمؿ:، شمٕمري٤ًٌم(. 11يمت٤مب اًمٕم٘م٤مئد، اجلزء إّول، صـ "٦مرؿمٞمديّ 

 .، شمٕمري٤ًٌم(6صـ "سمراهلم ىم٤مـمٕم٦م". )"اًمٕم٘مٞمدة سم٤مًمٙمذب قمغم اهلل ًمٞمس ضمديدًا، سمؾ ىمديؿ"ومٞم٘مقل: 

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     ٜمك اإليّم٤مل.سمتْمٛملم ُمٕم (6)
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ًَ اًمٜم٘م٤مئص واعمٕم٤مي٥م واًمٗمقاطمِ  ومجٞمعِ   .ف سم٠مٟمقاع اًمٗمْم٤مئحقُمَ ف وىمَ ش واًم٘م٤ٌمئح، وومْمح ٟمٗم

لل أو ٝم٤م ُمـ اًمّْم ومٞم وٜم٤م قمـ شمٗمّمٞمؾ ُم٤مأقمرَ  ،ؾم٤مًم٦م اإلمج٤ملاًمرّ  وعم٤م يم٤من وفمٞمٗم٦مُ 

ٝمقر اعمًٚمٛملم، ذم هذا اًم٤ٌمب، يـ، وقم٘م٤مئد مُج اًمد   ٦مسمٜم٘مؾ أىمقال أئٛمّ  اإلولل، ىم٤مٟمٕم٤مً 

 قاب.ؿ قمـ اًمّّم وقمدوهلُ  ٦م ًمٚمحّؼ جديّ اًمٜمَ  ٗم٦مُ خم٤مًمَ  ًمٞمٔمٝمرَ 

اًمٜم٘مص  يًتحٞمؾ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم ؾمامُت ": (1)"رةاعم٤ًميَ "امم ذم اهلُ  اسمـ ىم٤مل اإلُم٤ممُ 

ـُ  .(2)"بذِ ٝمؾ واًمٙمَ يم٤مجلَ   صٗم٦مٍ  سمؾ يًتحٞمؾ قمٚمٞمف يمؾ  ": "فذطمِ "يػ ذم اًمنّم  يبأ ىم٤مل اسم

 ظملَف  ٓ": ٤مً أيْموومٞمف  .(3)"يمامل ُمـ صٗم٤مت اإلًمف صٗم٦مُ  يملا  ٕنّ  :ٟم٘مص ومٞمٝم٤م وٓ يمامَل  ٓ

شمٕم٤ممم قمٜمف  ئوم٤مًم٤ٌمر ،٤ٌمداًمٕمِ  ذم طمّؼ  (4)ٟم٘مصٍ  وصَػ  يم٤من ُم٤م يمؾ   ٦م وهمػمهؿ ذم أنّ ريّ إؿمٕمَ  سملم

 .(5)"٤ٌمداًمٕمِ  ذم طمّؼ  ٟم٘مصٍ  وصُػ  ُب ذِ ًمٙمَ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم، وا ٤مٌل ، وهق حُم هٌ ُمٜمز  

وهق  ،قمٚمٞمف اًمٜم٘مّم٤منُ  جل٤مزَ  ،ف سم٤محل٤مدثّم٤مومُ ًمق ضم٤مز اشمّ ": "اعم٘م٤مصد ذح"وذم 

تزًم٦م اعمٕم ٤م قمٜمد، أُمّ اشمٗم٤مىم٤مً  ذُب يٛمتٜمع قمٚمٞمف اًمٙمَ ": "ػذح اعمقاىمِ "وذم  .(6)"إمج٤مقم٤مً  سم٤مـمٌؾ 

، ٌص ف ٟم٘مأٟمّ  :ُل إوّ  ،فٍ وضُم أ ب قمٜمدٟم٤م ومٚمثلصم٦مِ ذِ اًمٙمَ  ٤م اُمتٜم٤معُ أُمّ " :-ىم٤مل إمم أن-لم ضمٝمَ ومٚمقَ 

                                                          

يـ اًمدّ  ٤مميـ حمٛمد سمـ مُه اًمدّ  ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم يمامل: "رةذم اًمٕم٘م٤مئد اعمٜمجٞم٦م ذم أظِم رة اعم٤ًميَ " (1)

 (.2/546 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                .ه861 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  "امماهلُ  اسمـ"ـاًمقاطمد اًمِمٝمػم سم قمٌد

 .393صـ "رةاعم٤ًميَ " (2)

 .393صـ "رةُمَ اعم٤ًم"أي:  (3)

 ،ـ ظمل قمٜمف قمٞم٥م قمٚمٞمف ذم هذا اعمٌتٜملُمَ  ،ٓسمتٜم٤مئف قمغم يمامل قم٤ملٍ  ٓ ،سمٜمٗمًف يم٤من ٟم٘مّم٤مً  ُم٤م :أي (4)

ـّ   .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                 .!قمزيز فوم٢مٟمّ  :وم٤مومٝمؿ ،احلٛمد  واًمتٕم٤مزم وطم٥ّم واًمتٙمؼّم  يم٤معم

 .226صـ "رةُمَ اعم٤ًم"أي:  (5)

اُمتٜم٤مع اشمّم٤مف  4ذم اًمتٜمزهي٤مت، اعمٌح٨م  2ذم اإلهلّٞم٤مت، اًمٗمّمؾ  5اعم٘مّمد  "ذح اعم٘م٤مصد" (6)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 63، صـ4اًمقاضم٥م سم٤محلقادث، اجلزء 
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 .(1)"إمج٤مقم٤مً  ٤مٌل قمغم اهلل حُم  واًمٜم٘مُص 

 :ب قمغم اهللذِ ثلم سمٛمٜمع اؾمتح٤مًم٦م اًمٙمَ يـ ًمٚمٌٕم٨م اعمتِمٌّ رِ وومٞمف ذم ضمقاب اعمٜمٙمِ 

ب قمٚمٞمف ذِ اًمٙمَ  اُمتٜم٤معُ  ،٤متػ اإلهلٞمّ قىمِ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙملم ُمـ ُمَ  (2)وقمـ اخل٤مُمس ىمد ُمرّ "

، ٚمٌػ ، هذا ظُم يٙمقن إهل٤مً  ، وملهذا قم٤مضمزاً  ومٞمٙمقن" :وومٞمف ذم شمقطمٞمده شمٕم٤ممم .(3)"ٟمف٤مؾمٌح

 .(4)"د إهل٤منيقضَم  وٓ ،يّمٚمح إهل٤مً  قمـ سمٕمض اعمٛمٙمٜم٤مت، ومل ومٝمق قم٤مضمزٌ "وىم٤مل: 

 عم٤م ُمرّ  :٤ٌمداًمٕمِ  إًمفِ  ذم طمّؼ  هذه إوداد ُمًتحٞمٚم٦مٌ  ومٙمؾ  ": "يمٜمز اًمٗمقائد"وذم 

 ذ هق ىمٌٞمٌح إ :وقم٘ملً  ب ذقم٤مً ذِ قمـ اًمٙمَ  -فشمٕم٤ممم ؿم٠مٟمُ -س ىمدّ "وومٞمف:  .(5)"ُمـ سمٞم٤من ذًمؽ

 ، وذقم٤مً  ف شمٕم٤ممم قم٘ملً ذم طم٘م   ٤مًٓ ومٞمٙمقن حُم  ،قمغم ذعٍ  ٍػ شمقىمّ  ف ُمـ همػمىمٌحَ  ك اًمٕم٘مُؾ درِ يُ 

ـُ يمام طم٘م    .(8)"(7)هوهمػمُ  (6)امماهلُ  ٘مف اسم

 يكون من ادمكنات ، ؽالىقٌص  ـكذُب ا

 ،يٙمقن ُمـ اعمٛمٙمٜم٤مت ، وملٟم٘مٌص  ًمٙمذُب ا" ّواين:ًمٚمدَ  (9)"ذح اًمٕم٘م٤مئد"وذم 

                                                          

، 8، اجلزء 7ذم اًمّمٗم٤مت اًمقضمقدّي٦م، اعم٘مّمد  4ذم اإلهلّٞم٤مت، اعمرصد  5اعمقىمػ  "ذح اعمقاىمػ" (1)

 ، اظمتّم٤مرًا.114صـ

 ٟمٗمًف.اعمرضمع  (2)

 .263، صـ8، اجلزء 3ذم اًمٜمٌّقات، اعم٘مّمد  1ذم اًمًٛمٕمّٞم٤مت، اعمرصد  6، اعمقىمػ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (3)

 .51، 52، صـ8، اجلزء إّولذم شمقطمٞمده شمٕم٤ممم، اعم٘مّمد  3، اعمرصد 5، اعمقىمػ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)

 .اًمتل سملم أيديٜم٤م "يمٜمز اًمٗمقائد"مل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜمّص ذم ٟمًخ٦م  (5)

 .225، 224صـ "رةيَ اعم٤ًم"أي: ذم  (6)

ذم أّٟمف  6ذم اًمّمٗم٤مت اًمقضمقدّي٦م، اعمٌح٨م  3ذم آهلّٞم٤مت، اًمٗمّمؾ  5اعم٘مّمد  "ذح اعم٘م٤مصد" (7)

 .159، 158، صـ4، اجلزء 3ُمتٙمّٚمؿ، اًمدًمٞمؾ 

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  92ىمـ "يمٜمز اًمٗمقائد" (8)

ين، اعمتقرّم ؾمٜم٦م : جللل اًمّديـ حمٛمد سمـ أؾمٕمد اًمّّمدي٘مل اًمَدّوا"ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٕمْمدّي٦م"أي:  (9)

 .(2/152 "يمِمػ اًمٔمٜمقن".                                                                                             )ه928



 877 الباب األّول في اإللهّيات

وومٞمف:  .(1)"ٝمؾ واًمٕمجزيم٤مجلَ  ،يم٤ًمئر وضمقه اًمٜم٘مص قمٚمٞمف شمٕم٤ممم درةُ شمِمٛمٚمف اًم٘م وٓ

 ، واًمٜم٘مُص ٤م ٟم٘مٌص ٕهّن  :ُب اًمٙمذِ  وٓ اجلٝمُؾ  ، وٓوآٟمت٘م٤مُل  قمٚمٞمف احلريم٦مُ  يّمّح  وٓ"

 .(2)"٤مٌل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم حُم 

 اًمذي هق ود   "ٝمُؾ اجلَ  ٤مً أيْمويمذا يًتحٞمؾ قمٚمٞمف ": (3)"٦مٞمّ قؾِم ذح اًمًٜمُ "وذم 

ـ   وهق اًمِمؽ   ،وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه" ،٦ماًمًٜمّ  أهؾ ٚمؿ قمٜمداًمٕمِ  ٤م ٕهّن  :(4)"هؿُ واًمقَ  واًمٔم

اًمذي  (5)"جزُ ويمذا يًتحٞمؾ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اًمٕمَ "ٞمف: ووم قمغم ُم٤م هق. يٜمٙمِمػ اه٤م اعمٕمٚمقمُ  ٓ

ً   ٤م سمره٤منُ أُمّ "وومٞمف:  اًم٘مدرة. هق ود    وم٤مًمٙمت٤مُب  ،شمٕم٤ممم ًمف واًمٙملمِ  واًمٌٍَمِ  ٛمعِ وضمقب اًم

 ،وهل ٟم٘م٤مئص ،سم٠موداده٤م ّمَػ يتّ  أن مَ ّمػ اه٤م ًمزِ تّ ي ًمقمل وأيْم٤مً ، واإلمج٤معُ  ٦مُ واًمًٜمّ 

ؿ ومألهّن  :ٝمؿ وضمقب صدىمِ  ٤م سمره٤منُ أُمّ "وومٞمف: و .(6)"٤مٌل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم حُم  واًمٜم٘مُص 

 .ف دٟم٤مءةٌ ٕٟمّ  :(7)"٤مٌل قمغم اهلل حُم  ذم ظمؼمه شمٕم٤ممم، واًمٙمذُب  م اًمٙمذُب يّمدىمقا ًمٚمزِ  ًمقمل

ه جز وٟمحقِ سم٤مًمٕمَ  -ٟمف٤مؾمٌح-ف ّم٤مومِ اشمّ  دقمقى إُمٙم٤منِ  أنّ  :وىمد فمٝمر سمام ذيمرٟم٤م ،هذا

اًمٕم٤معملم،  سمحية رب   إلمج٤مع اعمًٚمٛملم، واؾمتخٗم٤مٌف  رٌق يـ، وظَم ٕؾم٤مس اًمد   هدمٌ 

                                                          

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 162ىمـ "ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٕمْمدّي٦م" (1)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 162-155ىمـ "ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٕمْمدّي٦م" (2)

ئد: ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ احلًلم اًمًٜمقد، اعمتقرّم ذم اًمٕم٘م٤م "اًمؼماهلم أمّ "أي:  (3)

 (.1/186 "يمِمػ اًمٔمٜمقن".                                                                                    )ه895ؾمٜم٦م 

 اجلٝمؾ اإلهلّٞم٤مت، اًمّمٗم٤مت اعمًتحٞمٚم٦م ذم طمّ٘مف شمٕم٤ممم، يًتحٞمؾ قمغم اهلل 1اًم٘مًؿ  "أّم اًمؼماهلم" (4)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  72...إًمخ، صـ واعمقت واًمّمؿ

 .67، صـٟمٗمًفاعمرضمع  (5)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 84، سمراهلم اًمّمٗم٤مت، سمره٤من وضمقب اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙملم هلل شمٕم٤ممم، صـاعمرضمع اًم٤ًمسمؼ(6)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 92ات، سمره٤من اًمّمدق، صـاًمٜمٌقّ  2اًم٘مًؿ  "أّم اًمؼماهلم" (7)
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 ؼ سم٤معم٘م٤مم قمـ ىمري٥م.يتٕمٚمّ  وؾمٞم٠ميت ُم٤م

ف قمغم يمامًمِ  دًمٞمؾٍ  ُل وم٠مد   ،٤مٟمٞم٦مسمّ ٦م قمغم اًم٘مدرة اًمرَ زي٤مدة اًم٘مدرة اإلٟم٤ًمٟمٞمّ  ٤م وؾمقؾم٦مُ وأُمّ 

قمغم  ٦مَ اعمٛمٙمٜم٤مت، واإلٟم٤ًمٟمٞمّ  قمغم ظمٚمِؼ  ىمدرةٌ  ٤مٟمٞم٦مَ سمّ اًمرَ  اًم٘مدرةَ  أنّ  يدرِ  مل ،فف وولًمِ ٝمٚمِ ذم ضَم 

وُم٤م ذم هذا آؾمتدٓل  !؟واًمٜم٘مّم٤من ومٙمٞمػ اًمزي٤مدةُ  ...!٤من سمٞمٜمٝمامإقمامل، ومِمتّ  يم٥ًِم 

 ُمـ اًمٕم٘مؾ واإليامن. ظ  ـ ًمف طَم ُمَ  قمغم يمؾ   فم٤مهرٌ  !ٖمٞم٤منلل واًمٓمُ ُمـ أٟمقاع اًمّْم 

 ؽائدة جلولة

ومٛمتك  ،فٜمزيف قمـ اًمٜم٘مص واؾمتح٤مًمتِ ـ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمتهَ ؼَم ٤مت يُ ُم٤ًمئؾ اإلهلٞمّ  ّؾ ضُم 

 ذم مجٞمٕمٝم٤م. احلّؼ  ٗمقا أهَؾ ظم٤مًمَ  ،اًمٜم٘مص إُمٙم٤منَ  جدي٦مُ قمك اًمٜم  ادّ 

 أو جسامً  واهراً َج  اهللُ يكونَ  يستحول أن

ّٓ ، وقهراً ضَم  يٙمقنَ  ويمذا يًتحٞمؾ أن ف ٕٟمّ  :ومٞمف ه، أو ؾم٤ميمٜم٤مً زِ ذم طمٞم   يم٤مً يم٤من ُمتحر   إ

ًّ و احلريم٦مُ  :أي-٤م مه٤م، ومُه قمـ أطمدِ  ٜمٗمّؽ يَ  ٓ ٚمؿ ُمـ اؾمتح٤مًم٦م وىمد قمُ  ،طم٤مدصم٤من -ٙمقناًم

ه ٝم٦م، وم٢من ؾماّم ف يم٤مجلِ وًمقازُمِ  زِ ُمـ اًمتحٞم   ،قهر قمٚمٞمفاجلَ  ًمقازمِ  اؾمتح٤مًم٦مُ  ،قهراً ف شمٕم٤ممم ضَم يمقٟمِ 

ٝم٦م ف ُمـ اجلِ وًمقازُمِ  زِ يم٤مجلقاهر ذم احلٞمّ  ٓ" :وإن ىم٤مل ،رٗمَ يمَ  ،فوأصم٧ٌم ًمف ًمقازُمَ  ضمقهراً  أطمدٌ 

 ،ضمًامً  ه أطمدٌ وم٢من ؾماّم  ،ويمذًمؽ اجلًؿُ  .ًمتًٛمٞم٦مام ظمٓم١مه ذم اوم٢مٟمّ  ،وٟمحقمه٤م (1)"واإلطم٤مـم٦م

 :وىم٤مل ،ه ضمًامً ؾماّم  ر، وإنٗمَ يمَ  ،٦مًٛمٞمّ اجلِ  ًمقازمِ  (2)وؾم٤مئرَ  واًمؽميمٞم٥َم  وأصم٧ٌم ًمف آومت٘م٤مرَ 

 :ـ ىم٤مليمٛمَ -ام ظمٓم١مه ذم إـملق آؾمؿ وم٢مٟمّ  ،٦مًٛمٞمّ اجلِ  يٕمٜمل ذم ٟمٗمل ًمقازمِ  "يم٤مٕضم٤ًمم ٓ"

٦م، واًم٘م٤مئٚملم سمجقاز إؾمامء شمقىمٞمٗمٞمّ  سم٠منّ سم٤مإلمج٤مع ُمـ اًم٘م٤مئٚملم  -"يم٤مجلقاهر ٓ قهرٌ ضَم "

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                   .ف حم٤مـم٤مً يمقٟمُ  :أي ،ًمٚمٛمٗمٕمقل ر ُمٌٜمل  وم٤معمّمدَ  ،سمف :أي (1)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ُمٜمٝم٤م. ؿمٞمئ٤مً  :أي (2)
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ً  يقضَم  ف ملوم٢مٟمّ  :د سمف شمقىمٞمٌػ رِ يَ  ، وإن ملؿ ٟم٘مّم٤مً قهِ يُ  وٓ ،ر سم٢مضمللٍ ِمٕمِ يُ  إـملق ُم٤م ٛمع د ذم اًم

إـملق  قمغم ىمقل اًم٘م٤مئٚملم سم٤مٓؿمت٘م٤مق ذم إؾمامء، يٕمٜمل ضمقازَ  ًمٞمجقزَ  :يًقغ إـملىمف ُم٤م

 ،رقمـ ٟمحق اعم٤ميمِ  ، اطمؽمازاً ؿ ٟم٘مّم٤مً قهِ يُ  ومل ،ف سمٛمٕمٜم٤مهّم٤مومُ اشمّ  ٛمٕم٤مً ؾَم  ٤م صم٧ٌَم مّ  اعمِمتّؼ 

ً   ف سمٕمدع، ومنمـمُ ارِ واًمز   ،اُملواًمر   ،ئواعمًتٝمزِ  اجلًؿ  ، واؾمؿُ ؿ ٟم٘مّم٤مً قهِ يُ  ٛمع أن ٓاًم

ُمـ  د أطمدٌ يقضَم  دوث، ومٚمؿًمٚمحُ  ضٍ ُم٘متَ  ، وهق أقمٔمؿُ ف آومت٘م٤مرَ ُمـ طمٞم٨م اىمتْم٤مئِ  ٟم٘مٞمّم٦مٌ 

٘مف ومٝمق ـ أـمٚمَ ان اًمتقىمٞمػ فم٤مهر، ومٛمَ يـ اقمتؼممه٤م اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مٓؿمت٘م٤مق، ووم٘مدٚمذَ ًملم اـمَ اًمنم  

سمٕمد  ُمٙمرهٍ  ف همػمَ إـملىمَ  وم٢منّ  :(1)روهق أفمٝمَ  ،ٝمؿره سمٕمُْم سمذًمؽ اإلـملق، سمؾ ىمد يمٗم   قم٤مصٍ 

 .وم٤مىم٤مً وِ  سمف يمٗمرٌ  ٞم٦م، وآؾمتخٗم٤مُف سمقسمِ ًمر  ا سمجٜم٤مب اؾمتخٗم٤مٌف  ،٘مصف سمام ومٞمف ُمـ اىمتْم٤مء اًمٜمّ قمٚمٛمِ 

ي سمذِ  -ؾمٌح٤مٟمف- ومٚمٞمس ،ٝم٤مًمقازُمِ  ٗم٤مءُ اٟمت صم٧ٌَم  ،٦م سم٤معمٕمٜمك اعمذيمقرًٛمٞمّ اجلِ  ٤مءُ ٗموعم٤م صم٧ٌم اٟمت

  طم٤مل   وٓ ،ُمتٜم٤مهٍ  ، وٓؿمٙمؾٍ  ، وٓصقرةٍ  ، وٓرائح٦مٍ  ، وٓقنٍ ًمَ 
ٍ
 يتحدّ  ، وٓحمؾ   وٓ ،ذم رء

 
ٍ
، همْم٥ٌم  ، وٓهمؿ   ، وٓومرٌح  وٓ يمذًمؽ، أملٌ  ، و٦ٓمٌ ٞمّ طمِ  ، و٦ٓمٌ قم٘مٚمٞمّ  ةٌ يٕمرض ًمف ًمذّ  وٓ ،سمٌمء

ٜمّ  ذم ومام ورد ،٤م يٕمرض ًمألضم٤ًمممّ  رءٌ  وٓ  (2)رحْم٥م واًمٗمَ و٤مء واًمٖمَ ٦م ُمـ ذيمر اًمر  اًمٙمت٤مب واًم

 ُمـ فم٤مهره يمام ؾمٞم٠ميت. (3)اًمتٜمزيفُ  جي٥م ،وٟمحقه٤م

                                                          

 ومْملً  ،ومٞمف سم٤مًمٔم٤مهريٕمٛمؾ  ٓ ٘مص واًمتِمٌٞمف، وُمع ذًمؽ وم٤مإليمٗم٤مرُ اًمٜمّ زيؾ وهؿَ ي٘مرٟمف سمام يُ  إذا مل (1)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[  .!، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وم٤مومٝمؿي٘مٌؾ اًمتقضمٞمفَ  ٓ ُمـ سيٍح  ٓسمدّ ر، سمؾ قمـ إفمٝمَ 

رواه  ،احلدي٨م... شف سم٤مًمٗملةتَ يمؿ جيد و٤مًمّ ه ُمـ أطمدِ ح سمتقسم٦م قمٌدِ هلل أومرَ  !واهللِ»: قًمف يم٘م (2)

يمت٤مب اًمتقسم٦م، سم٤مب ذم احلّض قمغم اًمتقسم٦م  "صحٞمح ُمًٚمؿ"]أي: ذم  هريرة ٞمخ٤من قمـ أيباًمِم

يمت٤مب اًمدقمقات،  "اًمٌخ٤مري صحٞمح": ذم ]أي ، وقمـ أٟمس[1189، صـ6952 واًمٗمرح اه٤م، ر:

 "اًمٌخ٤مري صحٞمح"]أي: ذم  اهلل سمـ ُمًٕمقد ، وقمـ قمٌد[1297، صـ6329 سم٤مب اًمتقسم٦م، ر:

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[  . [1297، صـ6328 يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب اًمتقسم٦م، ر:

 وهق هٞمج٤منُ  :ُمٌدأ ًمٚمٖمْم٥م ُمثلً  وم٢منّ  :روناًمٖم٤مي٤مت قمغم ُم٤م قمٚمٞمف اعمت٠مظّم  اعم٤ٌمدئ وإصم٤ٌمِت  سمٜمٗمِل  (3)

              سم٤مًمٖمْم٥م ومٞمف  اإليلم، وم٤معمرادُ  آٟمت٘م٤مم، وىمّمدُ  وهق إرادةُ  :وهم٤مي٦م ،وصمقران اًم٘مٚم٥ِم  مِ اًمدّ 

= 
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ف، ه ىمٌٚمَ ومٞمًتحٞمؾ وضمقدُ  ،ُمفإمم اجلًؿ ذم شم٘مق   ف اعمحت٤مُج ٕٟمّ  :ويمذًمؽ اًمٕمرض

  يمؾ   شمٕم٤ممم ىمٌَؾ  واهللُ
ٍ
 .هدُ قضمِ وُمُ  رء

 وموةتَ  ضالٓت ابن وذؿرُ  ،هةتعاغ طن اجلِ  هتنزيُ 

، وىمد سمٓمؾ ُمٕملّمٍ  زٍ ف سمحٞمّ اظمتّم٤مُص  ،ٝم٦مإذ ُمٕمٜمك آظمتّم٤مص سم٤مجلِ  :يمذًمؽ اجلٝم٦مُ و

٤م ًمٞمس ومٞمف مّ  ،ٝم٦م ُمٕمٜمك همػم هذاسم٤مجلِ  ريدَ أُ  وم٢من ف شمٕم٤ممم.٦م ذم طم٘م  ًٛمٞمّ ٦م واجلِ قهريّ ٓملن اجلَ ًمٌُ 

يٚمٞمؼ سمجلل   ٓيرضمع إمم اًمتٜمزيف قماّم أَ  ،ومٞمف ٜمٔمَر ك يُ طمتّ  ومٚمٞمٌلّمْ  ،٦مًٛمٞمّ ضمِ  وٓ زٍ طمٞمّ  طمٚمقُل 

روده وًمٕمدم وُ  :يٚمٞمؼ إلهي٤مُمف ُم٤م ٓ :د اًمتٕمٌػم قمٜمف سم٤مجلٝم٦مذم جمرّ  ئخٓمّ ومٞمُ  -ؾمٌح٤مٟمف-ري اًم٤ٌم

 ًُ  قمـ اًمْملل. قٟم٤مً َص  :ف وهمػمهه ًم٘م٤مئٚمِ  وم٤ًمدُ ومٞمٌلم   ،اًمتٜمزيف ٦م، أو يرضمع إمم همػمٜمّ ذم اًم

ًّ رومَ إيدي شمُ  ومام سم٤مُل  :وم٢من ىمٞمؾ  ٚمق؟ أضمٞم٥َم اًمٕمُ  وهق ضمٝم٦مُ  ،قم٤مءامء سم٤مًمدّ ع إمم اًم

ًّ  أنّ  ـ:سم در ؾ سم٤مًمّّم ًت٘مٌَ لة يُ اًمّّم  ٌٚم٦مُ ىمِ  اًمٌٞم٧َم  يمام أنّ  ،ؾ سم٤مٕيديًت٘مٌَ قم٤مء شمُ اًمدّ  ٌٚم٦مُ ىمِ  امءَ اًم

ًّ ٚمقل سم٤مًمٌَ قمـ احلُ  هٌ قم٤مء ُمٜمز  سم٤مًمدّ  لة واعم٘مّمقدُ سم٤مًمّّم  واعمٕمٌقدُ  ،واًمقضمف  .امءٞم٧م واًم

 ،٦موي سمٙمقٟمف ُمـ اًمٕم٤مُمّ قَ ده اًمٜم  ر، وىمٞمّ يٙمٗم   ٓ :ٞمؾر، وىمِ يٙمٗم   :ٞمؾىمِ  ،اجلٝم٦م دُ وُمٕمت٘مِ 

٦م يٕمٜمل ذم ٟمٗمل ُمنموقمٞمّ - يمر٤م ذُ مّ  (2)ٞمٛمٞم٦مشمَ  ُمـ اسمـ وُم٤م وىمعَ " :(1)ٛملتٞماهلَ  ٦مُ ٕمّلُمًمىم٤مل ا

                                                          

= 

ام وإٟمّ  ،ف اًم٘مديٛم٦م٤م صٗمتُ ٕهّن  :ُمـ دون طمدوث إرادة :أي :أؾول .ذاك ٓ ،هذا -ؾمٌح٤مٟمف-

ٜم٤م، ـ قمٜمد رسم  ُمِ  ٤م سمف، يمؾ  ٤م  ُمٜمّٟمّ ٜم٤م، إتُ قمٜمدٟم٤م ُم٤م قمٚمٞمف أئٛمّ  واحلؼ   ،ٝم٤م سم٤معمراد٘مِ شمٕمٚم   فمٝمقرُ  احل٤مدُث 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[إمم اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘م٤مدر. ائر، وٟمٙمؾ اًمٕمٚمؿَ ٟمخقض ذم اًمّن  ٟم٘مقل سم٤مًمٔم٤مهر، وٓ ٓ

ـُ  (1) ، ذيمره ذم ([122، 5/121 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) ل طمجر اعمٙمّ  هق اإلُم٤مم اسم

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                 .([1/484 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "ؿاعمٜمٔم   اجلقهر"

 اين صمؿّ ّر حلَ ا٤مس اًمٕمٌّ  يـ أسمقاًمدّ  يـ شمٞمٛمٞم٦م شم٘ملاًمدّ  احلٙمٞمؿ سمـ جمد يـ قمٌداًمدّ  أمحد سمـ ؿمٝم٤مب هق (2)

إصم٤ٌمت " :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه٦728م  ؾمٜموشمقذّم  661ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،ثٌكم اًمٗم٘مٞمف اعمحد  ٜمُمِم٘مل احلاًمد  

اعمًٚمقل قمغم  اًمّم٤مرمُ "و "شمٞمٛمٞم٦م اعمْمٞم٦م ذم ومت٤موى اسمـ ةاًمدرّ "و "قاءوآؾمت ٗم٤مت واًمٕمٚمقّ اًمّّم 

 (.89، 5/88 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                                .ذًمؽ وهمػم "ؾمقلؿ اًمرّ ؿم٤مشمِ 
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ًّ  وطمرُم٦مِ  ف زي٤مرشمِ   (2)شم٘م٤مل ٓ يم٤من قمثرةً  وإن ،(1)ة ومٞمفلىمٍم اًمّّم  ٗمر إًمٞمٝم٤م، وقمدمِ اًم

ًُ  ًم٧ْم ف ؾمق  وم٢مٟمّ  :ًمٞمس سمٕمجٞم٥م ،-داً ُمَ وَه  ٝم٤م دواُم٤مً ُمُ ١مقمٚمٞمف ؿم يًتٛمرّ  ، وُمٕمّمٞم٦مً أسمداً  ف ًمف ٟمٗم

ف أشمك أٟمّ  رى اعمحرومُ دَ  وُم٤م ،ص٤مئ٥م ب ُمع اعمجتٝمديـ سمًٝمؿٍ ف رَضَ أٟمّ  ،فوؿمٞمٓم٤مٟمُ وهقاه 

 ؾمٞمّ -ٝمؿ تِ ك قمغم أئٛمّ ٝمؿ ذم ُم٤ًمئؾ يمثػمة، وشمدارَ ػ إمج٤مقمَ إذ ظم٤مًمَ  :ح اعمٕم٤مي٥مسم٠مىمٌَ 
ِ
 ام اخلٚمٗم٤مء

ف إؾمامع، راوم٤مت سمام متجّ ؿمٝمػمة، وأشمك ُمـ ٟمحق هذه اخلُ  ؾمخٞمٗم٦مٍ  سم٤مقمؽماو٤مٍت  -اؿمديـاًمرّ 

 ؼ  ٟم٘مص، واعمًتحِ  قمـ يمّؾ  هِ اعمٜمز   ،سإىمدَ  ز إمم اجلٜم٤مِب ك دم٤موَ ٤ٌمع، طمتّ ر قمٜمف اًمٓم  وشمٜمٗمّ 

 قمٔمٛمتِ  ق ؾمٞم٤مَج رَ واًمٙم٤ٌمئر، وظَم  ٔم٤مئؿَ ٥ًم إًمٞمف اًمٕمَ ومٜمَ  ،سأٟمٗمَ  يماملٍ  ًمٙمّؾ 
ِ
 ،فتِ ضملًم ف ويمؼمي٤مء

ذًمؽ ُمـ  يٕمت٘مدْ  ـ ملُمَ  ٝم٦م واًمتجًٞمؿ، وشمْمٚمٞمؾِ ُمـ دقمقى اجلِ  ،رٜم٤مسمِ ٦م قمغم اعمَ ر ًمٚمٕم٤مُمّ سمام أفمٝمَ 

ًّ ه، وأًمزَ قمٍِم  قمٚمٞمف قمٚمامءُ  ك ىم٤ممَ ريـ، طمتّ  واعمت٠مظّم ُملماعمت٘مدّ  ًِ ف أو طَم سم٘متٚمِ  ٚمٓم٤منَ ُمقا اًم ف أو ٌ

ًَ ٝمرِ ىمَ  اٟمتٍم ًمف  ت، صمؿّ ٚمامشمٚمؽ اًمٔمُ  وزاًم٧ْم  عُ دَ شمٚمؽ اًمٌِ  ُم٤مت، ومخدْت  ف إمم أنه، ومحٌ

 ًم٦مُ قمٚمٞمٝمؿ اًمذّ  سم٧ْم رُض  ،ؾم٤مً ٠مسم وٓ ٤مه٤مً ئمٝمر هلؿ ضَم  ، وملهلؿ رأؾم٤مً  رومع اهللُيَ  مل ،شم٤ٌمعٌ أَ 

 .(3)"قا يٕمتدونقا ويم٤مٟمُ ذًمؽ سمام قمَّم  ُمـ اهلل، وا سمٖمْم٥ٍم ٦م، وسم٤مءُ ٜمَ ٙمَ واعمً

ـُ "ـ وىم٤مل ذم صدر اًم٤ٌمب: ُمَ   - َل إًمٞمف، أو يٕمق   ٜمٔمرَ ك يُ شمٞمٛمٞم٦م طمتّ  هق اسم
ٍ
 ذم رء

ّٓ قمٚمٞمف، وهؾ هق  -يـاًمد   ُمـ أُمقر ف ٌقا يمٚمامشمِ اًمذيـ شمٕم٘مّ  ،٦مُمـ إئٛمّ  يمام ىم٤مل مج٤مقم٦مٌ  إ

ف، ٓم٤مشمِ ف وهمٚمَ أوه٤مُمِ  ف، وىم٤ٌمئَح ٓم٤مشمِ ٘مَ ؾَم  قارَ وا قمِ أفمٝمرُ ك ف اًمٙم٤مؾمدة، طمتّ جَ جَ وطُم  اًمٗم٤مؾمدةَ 

                                                          

 .5/287، 1263يمت٤مب ُم٤ًمئؾ ُمٜمثقرة، ومّمؾ، ُم٠ًمًم٦م:  "اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى"اٟمٔمر:  (1)

 "أٟمقار اًمتٜمزيؾ"يمام ذم  ،ُم٤من اًمٓمقيؾسمد سمٛمٕمٜمك اًمزّ أو إ ،أو يٛمؾ قمغم اًمتٖمٚمٞمظ ،هل إمم إيمٗم٤مرِ قُمِ يُ  (2)

ف يمٗمر أٟمّ  قمغم أو ُمٌٜمل   ،ٟمٞم٤مذم اًمدّ  ، أو اعمرادُ [1/72، 25اًمٌ٘مرة، حت٧م آي٦م:  "أٟمقار اًمتٜمزيؾ"]

ـَ اعمْ سمام دوٟمف أيْم٤ًم:  ذٌ ُم١ماظَم  سم٤مًمتجًٞمؿ، واًمٙم٤مومرُ  ْ َٟمُؽ ُِم [، 43 ]اعمدصمر: َّمٚم لَم﴾ـُ﴿ىَم٤مًُمقا مَل

ـَ  أنّ  قاُب واًمّّم  ،وم٤مومٝمؿ شم٘م٤مل أسمداً  اًمٙم٤مومر ٓ قمثرةَ  أنّ  وُمٕمٚمقمٌ  يم٤مومر، واهلل  ٓ ؾ  ُمِْم  شمٞمٛمٞم٦م و٤مل   اسم

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                       شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

 .13ذم ومْم٤مئؾ اًمزي٤مرة وومقائده٤م، صـ 2اًمٗمّمؾ  "ؿاجلقهر اعمٜمٔم  " (3)
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ٌَ  اهللُ فأوٚم   قمٌدٌ  :(1)سمـ مج٤مقم٦م زّ يم٤مًمٕمِ   ةقّ ىمأه ُمـ وسمق  زي وأرداه، اخلِ  ف رداءَ ًَ وأهمقاه، وأًم

 .(2)"٥م ًمف احلرُم٤منان، وأوضَم آومؽماء واًمٙمذب ُم٤م أقم٘مٌف اهلق

 ٌفِ اًمِم   ، وهق إي٘م٤معُ ولٌل و ويمٗمرٌ  اًمذي هق زيغٌ  (اًمتِمٌٞمف) أٟمقاعُ "ز: ٤مسمٚمُ ىم٤مل اًمٜمّ 

 اهلل شمٕم٤ممم وسملم اًمٌّم  سملم
ِ
 ٕم٤مِذ ٟمحـ ُمَ  (ٟمرى ٓ)ُمـ وضمقه  ُمـ اعمخٚمقىم٤مت، وًمق سمقضمفٍ  ء

 (ًمف)ػ ٤م اعمٙمٚم  أهّي  (ـومٙمُ )شمٕم٤ممم  (فذم طم٘م  )سمتٚمؽ اًمقضمقه  :أي (اه٤م)٦م واجلامقم٦م اًمًٜمّ  أهؾ

 وولل، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ذًمؽ يمٗمرٌ  ٕنّ  :ُمٜمٝم٤م ؿمٌفٍ  قمـ يمؾ   ئ٤مً ؼمِ ُمُ  داً ٌٕمِ ُمُ  :أي (ه٤مً ُمٜمز  )شمٕم٤ممم 

ٌء﴾ ِة قَمام   [ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:11 :قرى]اًمُِم  ﴿ًَمٞمَْس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ ٌَْح٤مَن َرسم َؽ َرب  اًْمِٕمز  ﴿ؾُم

ُف يُمُٗمقًا َأطَمٌد﴾[ 182 :٤موم٤مت]اًمّّم  َيِّمُٗمقَن﴾  .[4 :]اإلظملص ﴿َومَلْ َيُٙمـ ًم 

ذم ظمٞم٤مل،  ارشم٤ًممٌ  وأز، ًمف سمف متٞمّ  ، أو قمرٌض زٌ ًمف حتٞمّ ) رُم٤مً ضمِ ف شمٕم٤ممم وذيمر ومٞمٝم٤م يمقٟمَ 

ف ومٕمٚمِ  ، ويمقنَ ف ذم ضمٝم٦مٍ ويمقٟمَ  (أو ُمٙم٤منٍ  ذم زُم٤منٍ ) ف ُمقضمقداً ويمقٟمَ  (ٖمرِص  وأ (3)يمؼمٌ  وأ

 سم٤مٕقمراض. ّمٗم٤مً وُمتّ  ،ؾٍ أو  ضمِ  ؾٍ قم٤مضمِ  ضٍ َر ف ًمٖمَ ٙمٛمِ وطُم 

ـُ ا": (4)٘م٤مينوىم٤مل اًمٚم ًّ  قمٌد ظمت٤مر اسم ه ُمرادَ  هؿ، وًمٕمّؾ يمٗمرِ  ٝمؿ وقمدمَ شم٠مصمٞمٛمَ  (5)لماًم

                                                          

قمٛمر  يـ أسمقاًمدّ  اهلل سمـ مج٤مقم٦م اًمٙمٜم٤مين قمّز  اهٞمؿ سمـ ؾمٕمديـ حمٛمد سمـ إسمراًمدّ  اًمٕمزيز سمـ سمدر قمٌدهق  (1)

 :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمفه. ٦767م ؾمٜم٦م  سمٛمٙمّ وشمقذّم  694ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،٤مومٕمل اًم٘م٤ميض سمٛمٍمقي اًمدُمِم٘مل اًمِّم ٛمَ احلَ 

 "د ذم اًمٙمت٤مبيقضَم  ٟمزه٦م إًم٤ٌمب ومٞمام ٓ"و ،خمتٍماً  "ٌل ػم اًمٜمّ ؾِم "و ،ذم احلدي٨م "اًمت٤ًمقمٞم٤مت"

 .(5/472 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")  ."ؽذاه٥م إرسمٕم٦م ذم اعمٜم٤مؾِم هداي٦م اًم٤ًمًمؽ إمم ُمٕمروم٦م اعم"و

 .12ذم ومْم٤مئؾ اًمزي٤مرة وومقائده٤م، صـ 2اًمٗمّمؾ  "اجلقهر اعمٜمٔم ؿ" (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                  وهق اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل. ،رذم اًم٘مدْ  ف اعمح٤مل، ٓوم٢مٟمّ  :رذم اعم٘مدا :أي (3)

 .152ىمـ "قمٛمدة اعمريد"ذم  :أي (4)

ًّ  اًمٕمزيز سمـ قمٌد قمٌد (5) ب اًمًٚمٛمل اعمٜمقذم اًم٘م٤مؾمؿ احلًـ سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمذ   لم سمـ أيباًم

ػ ُمـ . صٜمّه662 ؾمٜم٦م وشمقذّم  578ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،٤مومٕمل يم٤من سمٛمٍماًمديـ اًمٗم٘مٞمف اًمِّم  ُمِم٘مل قمزّ ًمد  ا

= 
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ف ٟمّ إ :ٚم٦م إضم٤ًمم، ومٞم٘م٤مل قمغم هذاٜمٗمل قمٜمف اه٤م م٤مصمَ شمَ سمحٞم٨م  ،سمف شمٕم٤ممم اًملئ٘م٦مُ  ٝم٦مِ سمتٚمؽ اجل

 أنّ  ، يمام ؾمٌَؼ ٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م إضم٤ًممُ اًمتل شمُ  ٦مِ اًمٗمقىمٞمّ  قمغم طمدّ  قق، وًمٙمـ ٓاًمٗمَ  شمٕم٤ممم ًمف ضمٝم٦مُ 

ً   ٦مٍ ومرىم هذا اقمت٘م٤مدُ   ٝم٤م إمميمٜمًٌتِ  ،ذًمؽ إًمٞمف شمٕم٤ممم ظمرى شمٕمت٘مد ٟم٦ًٌمَ أُ  رىم٦مٍ دون ومِ  ،ٛم٦مُمـ اعمج

 .(1)"ُمـ اًمٙمٗمر ػ  ظَم أَ  ف يٜم٘مص ُمـ سمٕمض، واًمٌدقم٦مَ سمٕمُْم  اًمنم   وم٢منّ  :إضم٤ًمم

ـَفة ادّلِة   تعاغ اهلل دم تنزيه احلّق  أاهَل  اهلندّية اـِديوَبنِْدّية ةجديّ اـنَ خما

 إيْم٤مح"ذم  (2)ؿُمقٓهُ  وم٢منّ  :ف شمٕم٤مممذم شمٜمزهيِ  احلّؼ  ٗمقا أهَؾ ظم٤مًمَ  ٦مُ جديّ واًمٜمَ هذا، 

٦م، ُمـ اًمٌدقم٤مت احل٘مٞم٘مٞمّ  -واجلٝم٦مِ  واعمٙم٤منِ  ُم٤منِ ُمـ اًمز  -ف شمٕم٤ممم شمٜمزهيِ  ٦مَ ىمد ضمٕمؾ ُم٠ًمًم (3)"احلّؼ 

 ٦م.اًمًٜمّ  قمٜمد أهؾ اًمذي هق يمٗمرٌ  ،دم اًمٕم٤مملَ ىمِ  وإصم٤ٌمِت  ، سم٤مإلجي٤مبه٤م ُمع اًم٘مقل سمّمدور اًمٕم٤مملَ وقمد  

 مستحول وااهراهاطذ ضَ  تشااهاِت اد إجراءُ 

           فهره٤م ذم طم٘م  قاقمغم فمَ  ٦مِ واًمًٜمّ  اًمٙمت٤مِب  ُمتِم٤ماه٤مِت  ويمذا يًتحٞمؾ إضمراءُ 

 -ؾمٌح٤مٟمف-
ِ
وهمػمه٤م،  ، واًمٜمزولِ دم، واًمٞمٛملمِ ، واًمٞمد، واًم٘مَ واإلصٌعِ  ،، يم٤مٓؾمتقاء

                                                          

= 

ً  "و ،ذم اًم٘مر ن "اإلؿم٤مرة واإلجي٤مز ذم سمٕمض أٟمقاع اعمج٤مز" :اًمٙمت٥م قل ذم شمٗمْمٞمؾ سمداي٦م اًم

ومرائد اًمٗمقائد "و ،يمذا "ؼمىاًم٘مقاقمد اًمٙمُ "و ،ذم اًمٗمروع "ٖمرىاًم٘مقاقمد اًمّم  "و "ؾمقلاًمرّ 

 .(5/468 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                 ذًمؽ.  وهمػم "واطمدٍ  لم عمجتٝمدٍ وشمٕم٤مرض اًم٘مقًمَ 

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  42-33ىمـ "ٓم٤مًم٥م اًمقومٞم٦ماعمَ " (1)

 .إؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقي :أي (2)

ف:  (3) ٌه قمـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من، واجلٝم٦م واعم٤مهٞم٦م، واًمؽميمٞم٥م سم٠مّٟمف  ويمذًمؽ آقمت٘م٤مدُ "وهذا ٟمّم  شمٕم٤ممم ُمٜمز 

إيْم٤مح احلؼ اًمٍّميح ذم أطمٙم٤مم اعمّٞم٧م "] ."اًمٕم٘مكم...، يمؾ  ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اًمٌدقم٤مت احل٘مٞم٘مٞم٦م

: إلؾمامقمٞمؾ سمـ ،77، صـ1، اًمٗم٤مئدة 2ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م، اًمٌح٨م  1اًمٗمّمؾ  "واًمييح

يمقْت "سمٛمٕمريم٦م  ه1246ٜم٦م اًمٖمٜمل اًمّدهٚمقي، ىُمتؾ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾم قمٌد َٓ  .["سَم٤م

 (.71، 68، 7/66،  99 طمرف إًمػ، ر: "ٟمزه٦م اخلقاـمر")
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  ً اعمٕمٜمك ٤م سم٤مإليامن سمف قمغم إُمّ  ،(1)ره٤مقاهِ ٘مقن قمغم شمٜمزهيف شمٕم٤ممم قمـ فمَ ٗمِ ُمتّ  ُػ ٚمَ واخلَ  ُػ ٚمَ واًم

 ف.أو سمت٠مويٚمِ  -ؾمٌح٤مٟمف-اًمذي أراد 

 ،اراعمراد ُمٜمف ذم هذه اًمدّ  ضم٤مء ُمٕمروم٦مِ رَ  اٟم٘مٓم٤معُ  فاعمتِم٤مسمِ  طمٙمؿُ "٦م: ريديّ ىم٤مل اعم٤مشمُ 

ّٓ و هذا ذم  :(2)اإلؾملم يمام ىم٤مل ومخرُ  ٜم٤م ٟمٌٞم   همػمِ  هذا ذم طمّؼ  ٚمؿ، صمؿّ ًمٙم٤من ىمد قمُ  إ

                                                          

 تنبوه رضوري           (1)

 راد سمف اًمٔم٤مهُر ؼ ويُ ٓمٚمَ قمغم اًمٔم٤مهر ىمد يُ  اإلضمراءَ  وهق أنّ  ،ًمدىمٞم٘م٦مٍ  فُ جي٥م قمٚمٞمؽ هٜم٤م اًمتٜمٌّ  :أؾول

 ُمـ حلؿٍ و ،وإصٌعٍ  ُمـ يدٍ  ،وذم أُمث٤مًمٜم٤مطم٥ًم ُم٤م ٟمٕمٝمده ومٞمٜم٤م  ،ٜم٤مإمم أذه٤مٟمِ  ًمٜم٤م، اعمت٤ٌمدرُ  اعمٗمٝمقمُ 

 ُمـ ومقق ًمتح٧م، واٟمت٘م٤ملٍ  سمحريم٦مٍ  ، وٟمزولٍ ٥ٍم وشمريم   ،ودمز   ،وقمٛمٍؼ  ،وقمرضٍ  ،قلٍ ، ذوايت ـمُ وقمٔمؿٍ 

سمف  ؼ ويرادُ ٓمٚمَ وىمد يُ  ،وطمديث٤مً  ٦م واجلامقم٦م ىمديامً اًمًٜمّ ف أهُؾ ع قمغم ٟمٗمٞمِ ز، وهذا ُم٤م أمجَ إمم طمٞمّ  زٍ ُمـ طمٞمّ 

 ،ٞمف اًمٜمص  ٕمٓمِ سمف يمام يُ  ٚمٞمُؼ شمَ  ًمف شمٕم٤ممم يداً  ـ سم٠منّ ١مُمِ ه، وٟمُ قمغم فم٤مهرِ  ٟمجري اًمٜمص   :أي ،اًمت٠مويؾ شمركُ 

قمـ  ه شمٕم٤ممم ُمتٕم٤مًمٞم٦مٌ يدَ  ـ أنّ ١مُمِ وًمٙمـ ٟمُ  ،اًمت٠مويؾ سمٛمٕمٜمك اًم٘مدرة، يمام خيت٤مره أهُؾ  اًمٞمدَ  نّ إ :ٟم٘مقل وٓ

 ُمـ صٗم٤مشمف ، سمؾ هل صٗم٦مٌ أو وهؿٌ  اه٤م قم٘مٌؾ  يٞمطَ  ٚمؼ، وقمـ أناخلَ  ، وُمِم٤ماه٦مِ ، واًمؽميمٞم٥ِم ٦مِ اجلًٛمٞمّ 

ُملم، وهق ٦م اعمت٘مدّ إئٛمّ  ًمٜم٤م سمٛمٕمٜم٤مه٤م، وهذا هق ُمًٚمُؽ  قمٚمؿَ  ٓ ،اًم٘مديٛم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سمذاشمف اًمٙمريٛم٦م

، طم٘مٞم٘م٦مً  وم٤مًمتٜمزيفُ  ،اعمٌلم، وهق ُمٕمٜمك ُم٤م ي٘م٤مل ُمـ اجلٛمع سملم اًمتٜمزيف واًمتِمٌٞمف احلؼ   دُ اعمٕمتٛمَ  اعمخت٤مرُ 

ٌء﴾ ، وذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:ًمٗمٔم٤مً  واًمتِمٌٞمفُ  ِٛمٞمُع ىم٤مل:  صمؿّ  ،ه ُمٕمٜمكٟمّز وم٘مد  ﴿ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ  ً ﴿َوُهَق اًم

ٌَِّمػُم﴾   اؿمؽماكَ  ٓ وذًمؽ أن ،ف ًمٗمٔم٤مً ومِمٌّ  [11 :قرى]اًمِم   اًم
ٍ
ٚم٘مف ظَم  ف وصٗم٤مِت ُمـ صٗم٤مشمِ  سملم رء

 ّٓ صديؼ : ]أي ـُمَ  سمٕمضِ  ٦مُ زًمّ ذم قمٍمٟم٤م ُمَ  ْت ويمؼُم  ْت وًم٘مد اؿمتدّ  ،إقمغم ُؾ ثَ ذم آؾمؿ، وهلل اعمَ  إ

ك ذم دقمَ ضم٤مل، ويُ اًمر   ُمٌٚمغَ  ل اًمٌٚمقغَ قمِ يدّ  .[ه1327قرّم ؾمٜم٦م طمًـ ظم٤مْن اًمٌقوم٤مزم اًمَ٘مٜم قضمل اعمت

ُمـ اعم٘م٤مل،  وهق احلّؼ  ،لقمغم اًمٔم٤مهر سم٤معمٕمٜمك إوّ  اإلضمراءَ  أنّ " :قمكوم٤مدّ  ،اًمٙمامل اًمٕمقام ُمـ أهؾ

ً   ٦مُ وسمف شم٘مقل أئٛمّ  ّٓ ُم٤م هق  !واهللِ ، ومل-سم٤مهلل ذي اجللل واًمٕمٞم٤مذُ - "ػٚمَ اًم  !ولل أّي  ،ولل إ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[ .!، واحلٛمد هلل اعمجػم اعمتٕم٤ملٜم٤م ُمـ اعمٝم٤موي واعمزاّل رمح٦م رسم   يؾٟمًتجػم سمذَ 

ٌَزدوي ( هق قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد2) احلًـ اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل،  م أسمقاإلؾمل ومخر ،اًمٙمريؿ سمـ ُمقؾمك اًم

يمٜمز اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م "ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف: ه. 482وشمقذّم سمًٛمرىمٜمد ؾمٜم٦م ه 422ُوًمد ؾمٜم٦م 

= 
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قى ؾِم  ، وُم٤م(1)"اًمٙمٜمز"يمذا ذم  ،ٌل ًمٚمٜمّ  يم٤مٟم٧م ُمٕمٚمقُم٦مً  اعمتِم٤ماه٤مِت  ٕنّ  :ٜم٤مطم٘م  

 ىمٓمٕمل. ف قمٜمف دًمٞمٌؾ يٍم ُم٤م مل ،ه٤مؾ قمغم فم٤مهرِ ٛمَ ّمقص حُت اعمتِم٤ماه٤مت ُمـ اًمٜمّ 

ً   شمٜمٌٞمفٌ  ؾهذا اًمٗمّم ؽائدة: ٝم٦م واعمٙم٤من، ىم٤مل ؽ اًم٘م٤مئٚملم سم٤مجلِ قمغم اجلقاب قمـ مت

ـُ   :وهق ،٦مسم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞمّ ُم٦م ًمألضمقِ هق اعم٘مدّ  ،إمج٤مزم   قمٜمف سمجقاٍب  وأضمٞم٥َم "يػ: اًمنّم  أيب اسم

ام غ، وإٟمّ عمٌٚم  ػ قمغم دًٓم٦م اعمٕمجزة قمغم صدق اف يتقىمّ صمٌقشمَ  وم٢منّ  :ام يث٧ٌم سم٤مًمٕم٘مؾإٟمّ  عَ اًمنّم  أنّ 

 عُ اًمنّم  ٌٓمَؾ ًمَ  ،هب اًمٕم٘مؾ وهق ؿم٤مهدُ سمام يٙمذ   عُ سم٤مًمٕم٘مؾ، ومٚمق أشمك اًمنّم  ًٓم٦مُ شمث٧ٌم هذه اًمدّ 

ؾم٦م، أو ات اعم٘مد  د إمم اًمذّ ًٜمَ ٤م يُ ع مّ د ذم اًمنّم شمرِ  ًمٗمٔم٦مٍ  ر هذا ومٜم٘مقل: يمؾ  إذا شم٘مّر  ،ُمٕم٤مً  واًمٕم٘مُؾ 

 ٜم٘مَؾ أو يُ  يتقاشمرَ  ٤م أنخيٚمق إُمّ  ، ِٓم٤مسمفَ ك اعمتًمٚمٕم٘مؾ، ويًٛمّ  هل٤م، وهق خم٤مًمٌػ  أو صٗم٦مً  اؾمامً  ـّ ٔمَ يُ 

ف، ٓمِ ه أو همٚمَ ف أو ؾمٝمقِ ٤م سم٤مومؽماء ٟم٤مىمٚمِ ٜمَ ٕمْ ٓمَ ىمَ  ،يتٛمؾ اًمت٠مويَؾ  ٓ ٤مً يم٤من ٟمّّم  إن وأطم٤مدُ  ، طم٤مداً 

يتٛمؾ  ٓ ٤مً ٟمّّم  يٙمقنَ  ر أنتّمقّ يُ  ومل يم٤من ُمتقاشمراً  وإن ،ُمراد ه همػمُ ومٔم٤مهرُ  يم٤من فم٤مهراً  وإن

 ًمٞمس ُمراداً  ٜمٗمٞمف اًمٕم٘مُؾ اًمذي يُ  آطمتامُل  :ٟم٘مقل ، وطمٞمٜمئذٍ فم٤مهراً  يٙمقنَ  أن ٓسمدّ ، سمؾ اًمت٠مويَؾ 

اطمتامٓن  سم٘مَل  سمحٙمؿ احل٤مل، وإن ف اعمرادُ  أٟمّ شمٕملّم  ،واطمد ٗم٤مئف اطمتامٌل سمٕمد اٟمتِ  لسم٘مِ  إن صمؿّ  ،ُمٜمف

 يدّل  وإن مل ،ؾ قمٚمٞمفمُح  دل   وم٢من ،ٓ ُمٜمٝم٤م أو قمغم واطمدٍ  ىم٤مـمعٌ  يدل   ٤م أنخيٚمق إُمّ  ومل ،ومّم٤مقمداً 

اإلحل٤مد ذم  ظمِمٞم٦مَ  :ط قمـ اًمٕم٘م٤مئد أو ًٌٓمٚمخ ومٕم٤مً دَ  :ٔمر سم٤مًمٜمّ لم، ومٝمؾ يٕملم  قمغم اًمتٕمٞم ىم٤مـمعٌ 

ً   ػ، واًمث٤مين ُمذه٥ُم ٚمَ اخلَ  ُمذه٥ُم  ُل إوّ  ،ٗم٤متإؾمامء واًمّّم  ـُ - ،ػٚمَ اًم  -امماهلُ  وأضم٤مب اسم

                                                          

= 

 "اجل٤مُمع اًمّّمحٞمح"ذم اًمٗمروع، وذح  "اجل٤مُمع اًمٙمٌػم"و " اًم٘مر نشمٗمًػم"و "إصقل

ٞم٤ٌمين، ًمٚمِم   "ي٤مداتزي٤مدة اًمزّ "اًمٗمروع، وذح  ٞم٤ٌمين ذمًمٚمِم   "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"ًمٚمٌخ٤مري، وذح 

 .(556، 5/555 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")        ذم اًمٗمروع. "اعمًٌقط"و

 .93ىمـ "ٙمٜمزاًم" (1)
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ف ًمٞمس يم٤مؾمتقاء ُمع احلٙمؿ سم٠مٟمّ )ف شمٕم٤ممم اؾمتقى قمغم اًمٕمرش ـ سم٠مٟمّ ٤م ٟم١مُمِ أٟمّ "ـقمـ  ي٦م آؾمتقاء سم

٦م قمغم اؾمتح٤مًم٦م ذًمؽ ذم ًم٘مٞم٤مم اًمؼماهلم اًم٘مٓمٕمٞمّ  :هل٤م (ـ واعمامؾم٦م واعمح٤مذاةًمتٛمٙم  إضم٤ًمم ُمـ ا

ؿ ، هق أقمٚمَ -ؾمٌح٤مٟمف-سمف  ٚمٞمُؼ سمٛمٕمٜمك يَ )ًمف شمٕم٤ممم  صم٤مسم٧ٌم  آؾمتقاءَ  ـ سم٠منّ ٟم١مُمِ  (سمؾ)ف شمٕم٤ممم طم٘م  

ً  يمام ضَم  (سمف ُمع  ،يٚمٞمؼ سمجلل اهلل شمٕم٤ممم  ٓقماّم  ،ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ اًمتٜمزيف ُػ ٚمَ رى قمٚمٞمف اًم

اؾمتقى قمغم )شمٕم٤ممم  (فاإليامن سم٠مٟمّ  وضمقُب  :فوطم٤مصٚمُ ) -ؾمٌح٤مٟمف-ُمٕمٜم٤مه إًمٞمف  قمٚمؿِ  شمٗمقيض

إذ  :اإلرادة ضم٤مئزُ  ه قمغم اًمٕمرش وم٠مُمرٌ ؤُ ف اؾمتٞملاعمراد أٟمّ  ٤م يمقنُ وم٠مُمّ  ،اًمٕمرش ُمع ٟمٗمل اًمتِمٌٞمفِ 

 ٦م قمدمُ قمغم اًمٕم٤مُمّ  ٞمَػ ذيمرٟم٤م، وإذا ظِم  قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م وم٤مًمقاضم٥ُم  ،ٞمٜمفقمغم إرادشمف سمٕمَ  دًمٞمَؾ  ٓ

ّٓ يٙمـ سمٛمٕمٜمك آؾمتٞملء  إذا مل ،ءآؾمتقا ومٝمؿ ن أ٦م، وًٛمٞمّ وٟمحقه ُمـ ًمقازم اجلِ  ّم٤ملٍ سم٤مشمّ  إ

، ىمد ف ًمٖم٦مً ف وإرادشمُ ف ىمد صم٧ٌم إـملىمُ وم٢مٟمّ  :آؾمتٞملء ٝمؿ إممسمٍمف ومٝمٛمِ  َس ٠مسم ومل ،يٜمٗمقه ٓ

نْمٌ اؾمتقى سمِ 
ُمـ  :، ذم ىمقًمفف ًمٖم٦مً وإرادشمُ   .(2)"ُمٝمراق مٍ ودَ  ٞمٍػ قمغم اًمٕمراق( ُمـ همػم ؾَم  (1)

 .َدٍم ُمٝمراقؾَمٞمٍػ و همػم

 تعاغ طلوه يشءٍ  وجوُب  يستحول

  ويمذا يًتحٞمؾ وضمقُب 
ٍ
 ،ٌقا قمٚمٞمف أُمقراً ًمٚمٛمٕمتزًم٦م طمٞم٨م أوضَم  ظملوم٤مً  ،قمٚمٞمف رء

 ،٤ٌمدح ًمٚمٕمِ إصٚمَ  ورقم٤مي٦مُ  ،قمغم اعمٕمّمٞم٦م واًمٕم٘م٤مُب  ،قمغم اًمٓم٤مقم٦م واًمثقاُب  ٓمُػ اًمٚم   :ُمٜمٝم٤م

سم٥ًٌم  :ٟمٔمر اًمٕم٘مؾ ذم ف ٟم٘مٌص يث٧ٌم سمؽميمِ  ويريدون سم٤مًمقاضم٥م ومٕملً  ،قمـ أٓم ُض قَ واًمٕمِ 

اهلل شمٕم٤ممم  جي٥م شمٜمزيفُ  ،خٌؾ اقمل سمُ اعمذيمقرة ُمع ىمٞم٤مم اًمدّ  اعمراقم٤مةِ  ومؽمكُ  ،اقملاًمدّ  شمرك ُم٘مت٣م

                                                          

٥م، ّمٕمَ اًمٕمراىملم ٕظمٞمف قمٜمد ُم٘متؾ ُمُ  أطمد إضمقاد، وزم  ، قيُمَ روان سمـ احلٙمؿ إُ سمـ ُمَ  نْمُ سمِ  (1)

، وًمف ٟمٞمػ وأرسمٕمقن 75 ؾمٌٕملمُم٤مت سم٤مًمٌٍمة، ؾمٜم٦م مخس و ٤من.ُمِمؼ قمٜمد قم٘م٦ٌم اًمٙمتّ وداره سمدِ 

 .(386، 4/385سمنِم سمـ ُمروان، -552 ر: "ؾمػم أقملم اًمٜمٌلء")       ؾمٜم٦م.

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  35-33صـ "اعم٤ًمَُمرة"أي: ذم  (2)
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 يٚمٞمؼ سمف.  ٓه ًمتٕم٤مًمٞمف قماّم همػمُ  يٛمٙمـ أن ي٘معَ  ٓ :اقمل، أيقمٜمف، ومٞمج٥م ُم٤م اىمتْم٤مه اًمدّ 

ف قمدُمِ  ف، وومرُض ُمـ وىمققمِ  ٓسمدّ  ذًمؽ إُمرِ  قمٜمدهؿ يمقنُ  ومٛمٕمٜمك اًمقضمقِب 

 ،ٝمؿجيقز قمٚمٞمف قمغم زقمٛمِ  ف شمٕم٤ممم سمام ّٓم٤مومُ ، وهق اشمّ ٓؾمتٚمزاُمف اعمح٤مَل  :٤ملٍ حُم  ومرُض 

 ف ؾمٌح٤مٟمف.ذم طم٘م   ٤ملٍ ي إمم حُم اًمٗمٕمؾ ي١مد   قمدمَ  أنّ  :وطم٤مصٚمف

ـُ   شمٕم٤ممم يٗمٕمؾ ُم٤م اهللَ أنّ  :ٜم٤ميٜمُ دِ  -٦م أهؾ اًمًٜمّ ٕمنَم ُمَ  :أي-وٟمحـ "امم: اهلُ  ىم٤مل اسم

 سم٠منّ  اًم٘مقُل  :أي- وًمٞمس ذًمؽ": -ىم٤مل- (1)" يٗمٕمؾؾ قماّم ئَ ًيُ  ريد، وٓيُ  يِم٤مء، ويٙمؿ ُم٤م

 ومردٍ  ٕمٔمٞمؿ يمؾ  إقمٓم٤مء اعمٚمؽ اًم قمدمِ  سمت٘مديرِ  ،يٚمٞمؼ زوم ُم٤م ٓوًمُ  ،حهق إصٚمَ  واىمعٍ  يمؾ  

ّٓ  -ذم اًمقؾمع أىمَم ُم٤م  ،سمف ح عمـ ومٕمَؾ ٤مر أصٚمَ ٚمقد ذم اًمٜمّ اخلُ  ويمذا يمقنُ  ،ذم اًمٖمريزة ٟم٘مّم٤مً  إ

 .(2)"ًمٚميوري٤مت إٟمٙم٤مرٌ  ،ٜم٤مند اجلِ ٜم٤من أو جمرّ ذم أقم٤مزم اجلِ  ،اًمٕم٤معملم رب   دة مج٤ملِ ُمـ ُمِم٤مهَ 

 ادعتزـة سلَك كوا مَ لَ َس  اهلندّية اـِديوَبنِْدّية ةجديّ اـنَ ادّلُة 

 سمٕمُض ": (3)"اإليامن شم٘مقي٦م" ىم٤مل ص٤مطم٥ُم  ،اعمٕمتزًم٦م ًٚمَؽ ٙمقا ُمَ ٚمَ ؾَم  ٦مُ جديّ واًمٜمَ 

                                                          

 .163صـ "اعم٤ًمَيرة"أي: ذم  (1)

إمم  وم٤مًمًٌٞمُؾ ": ف هٙمذاٟمّم  و ،٤مؾمخلمُمـ اًمٜمّ وًمٙمـ ومٞمف ٟم٘مٌص  "رةاعم٤ًميَ "ٟم٘مؾ ُمـ  هذا اًمٜمّص  (2)

سمت٘مدير  ،يٚمٞمؼ سمف ٓ ًمزوم ُم٤م وُمٜمعُ  ،ًمف عمـ وىمعَ  ُح هق إصٚمَ  ،واىمعٍ  ؾ  يم يمقنِ  ام هق ُمٜمعُ إٟمّ  ،دومٕمٝمؿ

 سمٕمد أن ،ؼماً ف ضَم ف أو ُمّمٚمحتِ  ُم٤م ذم وؾمٕمِ أىمَم ،ٞمدُمـ اًمٕمٌِ  ومردٍ  اًمٕمٔمٞمؿ يمؾ   اعمٚمَؽ  َل ٕمٓمِ يُ  أن ٓ

ّٓ وًمٞمس ذًمؽ  ،ظملومٝم٤م جيؼمه قمغم ومل ،هٝم٤م وأىمدرَ ومف ـمري٘مَ قمرّ   ،ةزيرذم اًمٖم قمـ ٟم٘مصٍ  ص٤مدراً  إ

ذم أقم٤مزم  ،اًمٕم٤معملم دة مج٤مل رّب ُمـ ُمِم٤مهَ  ،سمف ذًمؽ ح عمـ ومٕمَؾ ٚمقد ذم اًمٜمػمان أصٚمَ اخلُ  ويمذا يمقنُ 

 .[169صـ "اعم٤ًمَيرة". ]"ٚميوري٤متًم وهذا إٟمٙم٤مرٌ ، ٜم٤مند اجلِ ٜم٤من أو جمرّ اجلِ 

.[ ]اعمٗمتل أظمؽم رو٤م إزهري
سـم قمٌد اًمّرطمٞمؿ اًمّدهٚمقي، هق إؾمامقمٞمؾ )إُم٤مم اًمقه٤مسمٞم٦م اهلٜمدّي٦م واًمِديقسَمٜمِْدّي٦م( سـم قمٌد اًمٖمٜمل سمـ وزم اهلل  (3)

 اًمٍّماط"، َٓزم أمحد سـم قمروم٤من، أُّم٤م ُمّمٜم ٗم٤مشمف: ه1239ُمـ رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م  12 "دهكم"ُوًمد سمـ

 "شم٘مقي٦م اإليامن"و "يحإيْم٤مح احلّؼ اًمٍميح ذم أطمٙم٤مم اعمّٞم٧م واًمي"سم٤مًمٗم٤مرد، و "اعمًت٘مٞمؿ

وهق يم٤من ُمع  "سم٤مٓيمقت"سم٤مٕوردّي٦م، ىُمتؾ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾم٧ّم وأرسمٕملم وُمئتلم وأًمػ سمٛمٕمريم٦م 

 .ٚمت٘مٓم٤ًم(ُم 71-7/66، 99 طمرف إًمػ، ر: "ٟمزه٦م اخلقاـمر")                    آؾمتٕمامر وّد اعمًٚمٛملم.
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 ٌَ  ت٦م، وأي  ًمٌاه يّمؾ ؤُ اًمت٘م٤مصػم، وضمزا ؿ ُمـ يمّؾ ، وهذا أقمٔمَ ٖم٤موةُ اًمت٘م٤مصػم ئمٝمر ُمٜمف اًم

ٕمػموٟمف سمٕمدم يُ  ، واًمٕم٘ملءُ ف ىمّمقرٌ ومٗمل ؾمٚمٓمٜمتِ  ،ؿجيزي أُمث٤مهلَ  ؾ قمٜمف وٓشمٖم٤مومَ  ؾمٚمٓم٤منٍ 

يمٞمػ  ،فػمشمُ ف قمغم اًمٙمامل ويمذا همِ شمُ اًمذي ىمقّ  ،قرٞمٖمَ ؽ اعمٚمقك اًمٚمِ ؽ اعمٚمؽ ُمَ ػمة، ومامًمِ اًمٖمِ 

 .(1)"!؟جيزهيؿ ويمٞمػ ٓ ؟!يتٖم٤مومؾ

 بحسن واـقُ استقالل اـعقل بإدراك احُل 

سمٛمٕمٜمك صٗم٦م  ،ٌحًـ واًم٘مُ ٘ملء ذم اؾمت٘ملل اًمٕم٘مؾ سم٢مدراك احلُ سملم اًمٕمُ  ٟمزاعَ  ٓ مسيـة:

ض َر اًمٖمَ  ويمذا سمٛمٕمٜمك ُملئٛم٦مِ  !أم ٓ ذعٌ  دَ رَ ٝمؾ، وَ ٚمؿ واجلَ يم٤مًمٕمِ  ،٘مصاًمٙمامل وصٗم٦م اًمٜمّ 

سمٛمٕمٜمك  ،ٌحفًـ اًمٗمٕمؾ وىمُ ذم طُم  ام اًمٜمزاعُ إٟمّ  ،٤مئف٦ًٌم إمم أقمدائف وأطمٌّ سم٤مًمٜم   يدٍ يم٘متؾ زَ  ،ٝم٤موقمدُمِ 

 .!؟أو ذقمل   ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، هق قم٘مكم   واًمٕم٘م٤مِب  مِ واًمذ   واًمثقاِب  اعمدِح  اؾمتح٘م٤مِق 

ًِ  قمغم أنّ  سمٜم٤مءً  :قم٘مكم   :ؽقاـت ادعتزـةُ   :أي ،لمذاشمٞمَ  ٌح٤مً وىمُ  ًٜم٤مً ف طُم ًمٚمٗمٕمؾ ذم ٟمٗم

إًمٞمف  ٌٝمام ًمف، يمام ذه٥َم قضمِ ومٞمف شمُ  أو صٗم٦مٌ  ،هؿؤُ دُم٤مه٥م إًمٞمف ىمُ اًمٗمٕمؾ، يمام ذَ  ي٘متْمٞمٝمام ذاُت 

ـَ طُم  ك اًمٕم٘مُؾ رَ ومٛمتك أد ،(2)٤مئلٌ  اجلُ   مَ زَ ضَم  ومٕمؾٍ  ٌَح ك ىمُ وُمتك أدرَ  ،سم٤مًمثقاب مَ زَ ضَم  ومٕمؾٍ  ً

 :ع، وىم٤مًمقارود اًمنّم وُ  اًمٕم٘مؾ سمذًمؽ قمغم طمٙمؿِ  ِػ سمٕمدم شمقىمّ  ٚم٘مقا اًم٘مقَل وأـم ،سم٤مًمٕم٘م٤مب

رُمْم٤من،  ًـ صقم  ظمرِ يمحُ  ،ٌحًـ واًم٘مُ ٝم٦م احلُ قمـ إدراك ضمِ  ًمٕم٘مُؾ ا ٍمُم٤م ىمَ  ،ٟمٕمؿ

                                                          

 .25صـ ذم اضمتٜم٤مب قمـ اإلذاك، 1ذم سمٞم٤من اًمتقطمٞمد واًمنمك، اًمٗمّمؾ  1اًم٤ٌمب  "شم٘مقي٦م اإليامن" (1)

ُم٤مت:  اجل٤ٌُمئل، ٤مب اًمٌٍمياًمقهّ  قمكم حمٛمد سمـ قمٌد ؿمٞمخ اعمٕمتزًم٦م، وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، أسمقهق  (2)

ف ٗمف اسمٜمَوُم٤مت ومخٚمّ ، ؾمٜم٦م 86وقم٤مش ، يٕم٘مقب اًمِمح٤مم أظمذ قمـ: أيب، ه323سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م 

ـ  ، ٤مئلٌّ ه٤مؿمؿ اجلُ  أسمق ، ـذه وشمًٜمّ ٗمف وٟم٤مسمَ ظم٤مًمَ  ري، صمؿّ احلًـ إؿمٕمَ  أسمق اًمٙملم أيْم٤مً  وأظمذ قمٜمف وم

ٚمف، وؾمٝمّ  ؾ اًمٙملمَ هـ، وهق اًمذي ذًمّ ٤مل اًمذ  ذم اًمٕمٚمؿ، ؾمٞمّ  ٕم٤مً ُمتقؾّم  -فقمغم سمدقمتِ -قمكم  ويم٤من أسمق

ويمت٤مب  "إصقل"وًمف: يمت٤مب  ام أومْمؾ؟أهّي  سمٙمر وقمكم   ويم٤من ي٘مػ ذم أيب، صٕم٥م ُمٜمف  ُم٤مويّن 

 وأؿمٞم٤مء يمثػمة. "اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم"ويمت٤مب  "ٗم٤متإؾمامء واًمّّم "

٤ٌّمئل،  -2761 ر: "ؾمػم أقملم اًمٜمٌلء")  .(634، 9/633اجل
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ـٍ قمـ طُم  يم٤مؿمٗم٤مً  عُ ي٠ميت اًمنم   ،قالاًمِم   لِ أوّ  صقمِ  ٌِح وىمُ   لم أو ًمّمٗم٦م.ومٞمف ذاشمٞمَ  ٌٍح وىمُ  ً

ًِ  :رةُ وؾاـت إشاطِ  ـٌ ف طُم ًمٞمس ًمٚمٗمٕمؾ ٟمٗم ً  ، وإٟمّ ٌٌح وٓ ىمُ  ً ع اًمنم   رودُ ٜمف وُ ام طم

 .ه سم٤معمٜمع ًمٜم٤م ُمٜمفرودُ ف وُ حسم٤مإلذن ًمٜم٤م ومٞمف، وىمٌّ 

ٗمقهؿ ذم وظم٤مًمَ  ،ٌح ًمٚمٗمٕمؾ يم٤معمٕمتزًم٦مًـ واًم٘مُ ىم٤مًمقا سمثٌقت احلُ  (1)واحلنفوةُ 

 ؟اهلل طمٙمؿُ   ذم ومٕمؾٍ امٚمؿ سمثٌقهتؿ سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمِ ٕمٚمَ ف هؾ يُ واظمتٚمٗمقا ذم أٟمّ  ،يمقراإلـملق اعمذ

قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م  ىورو، (2)ؿاعمٜمٕمِ  ؿمٙمرُ  ٟمٕمؿ"مه٤م: اإلؾملم وهمػمُ  وومخرُ  ُمٜمّمقرٍ  وم٘م٤مل أسمق

  ّرى ُمـ ظَم عم٤م يَ  :٘مفٝمؾ سمخ٤مًمِ اجلَ ذم  ٕطمدٍ  قمذرَ  ٓ"ف ىم٤مل: أٟم ًّ وات امٚمؼ اًم

 ."٘مقلف سم٤مًمٕمُ ٚمؼ ُمٕمرومتُ قمغم اخلَ  ضم٥َم قَ ًمَ  ،رؾمقًٓ  اهللُ ٕم٨ِم يٌ ًمقمل"ف ىم٤مل: ، وأٟمّ "وإرض

ـَ ك احلُ إذا أدرَ  (4)قمٜمدهؿ اًمٕم٘مُؾ " :(3)وىم٤مًمقا ٥م سمٜمٗمًف قمغم اهلل قضمِ يُ  ،ٌحواًم٘مُ  ً

 رءٌ  -ؾمٌح٤مٟمف-جي٥م قمٚمٞمف  هق اهلل شمٕم٤ممم، وٓ ٥ُم قضمِ ٤ٌمد ُم٘متْم٤ممه٤م، وقمٜمدٟم٤م اعمُ وقمغم اًمٕمِ 

سمقاؾمٓم٦م  احلٙمؿُ ذًمؽ  (5)ف سمفٕمَر يُ  قمٜمدٟم٤م  ًم٦مٌ  ٘مُؾ واًمٕم ،وهمػمهؿ ٦مِ احلٜمٗمٞمّ  ٦مِ اًمًٜمّ  سم٤مشمٗم٤مق أهؾ

 ."لم ذم اًمٗمٕمؾٌح اًمٙم٤مئٜمَ ًـ واًم٘مُ ف قمغم احلُ لقمِ اـمّ 

 ٥ٌم قضمِ ٌح، ُمُ ًـ واًم٘مُ سم٤محلُ  طم٤ميمؿٌ  قمٜمد اعمٕمتزًم٦م اًمٕم٘مُؾ  صمؿّ " :(6)يٕم٦ماًمنّم  ىم٤مل صدرُ 

                                                          

 ريدي وأشم٤ٌمقُمف، وقم٤مُّم٦م ُمِم٤ميخ ؾمٛمرىمٜمد.ُمٜمّمقر اعم٤مشمُ  أي: اإلُم٤مم أسمق (1)

 ؿ واضم٥ٌم قم٘مًل.أي: ؿمٙمر اعمٜمْٕمِ  (2)

 .ُمِم٤ميخ ؾمٛمرىمٜمدُمٜمّمقر وقم٤مُّم٦م  : اإلُم٤مم أسمقأي (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       .٦مُ اعمٕمتزًم :أي (4)

 ]اعمٞمٛمٜمل[.                    هٙمذا وضمدٟم٤م ذم اًمٜم ًخ اًمتل سملم أيديٜم٤م. (5)

اهلل  يـ قمٌٞمداًمدّ  ل أمحد سمـ مج٤مليٕم٦م إوّ اًمنّم  يٕم٦م قمٛمر سمـ صدراًمنّم  اهلل سمـ شم٤مج قمٌٞمدهق  (6)

. ُمـ ه 747 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،"يٕم٦م اًمث٤مينصدر اًمنّم "ـٗم٘مٞمف احلٜمٗمل اعمٕمروف سمًمٌخ٤مري اًماعمحٌقيب ا

 ،يٕم٦مًمؼمه٤من اًمنّم  "واي٦مذح وىم٤مي٦م اًمرّ "و "شمٜم٘مٞمح إصقل"و "شمٕمديؾ اًمٕمٚمقم" :شمّم٤مٟمٞمٗمف

 (.5/522 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")   . وهمػم ذًمؽ "اًمٜم٘م٤مي٦م ذم خمتٍم اًمقىم٤مي٦م"و
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 اًمٕمٚمؿَ  هللُٚمؿ اهام، ومٞمخٚمؼ اًمٚمٕمِ   ًم٦مٌ  شمٕم٤ممم، واًمٕم٘مُؾ  اهام هق اهللُ احل٤ميمؿُ  :ٚمؿ اهام، وقمٜمدٟم٤مًمٚمٕمِ 

ـَ عم٤م أصمٌتٜم٤م احلُ  :صحٞمح٤مً  اًمٕم٘مؾ ٟمٔمراً  ٟمٔمرِ  قم٘مٞم٥َم  وذم هذا اًم٘مدر  ،لماًمٕم٘مٚمٞمَ  ٌَح واًم٘مُ  ً

سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ، وذًمؽ ذم  سمٕمد ذًمؽ اخللَف  أردٟم٤م أن ٟمذيمرَ  ،اعمٕمتزًم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسملم ظملَف  ٓ

 وقمغم ٌح، قمغم اهلل شمٕم٤مممًـ واًم٘مُ سم٤محلُ  ُمٓمٚم٘م٤مً  قمٜمدهؿ طم٤ميمؿٌ  اًمٕم٘مَؾ  أنّ  :مهاأحُد  ،يـأُمرَ 

ف قمغم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕم٘مؾ، ومٞمٙمقن شمريمُ  واضم٥ٌم  َح إصٚمَ  ومألنّ  :٤م قمغم اهلل شمٕم٤مممأُمّ  ،٤ٌمداًمٕمِ 

ٌح ًـ واًم٘مُ سم٤محلُ  يٙمقن طمٙمامً  واحلرُم٦مِ  سم٤مًمقضمقِب  قمغم اهلل شمٕم٤ممم، واحلٙمؿُ  طمراُم٤مً 

ٌٞمحٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ويُ  ٥م إومٕم٤مَل قضمِ قمٜمدهؿ يُ  اًمٕم٘مَؾ  ومألنّ  :٤ٌمد٤م قمغم اًمٕمِ وأُمّ  ،رضورةً 

  اهللُ يٙمؿَ  ، ُمـ همػم أنُمٝم٤موير  
ٍ
ًـ سم٤محلُ  وقمٜمدٟم٤م احل٤ميمؿُ  .ُمـ ذًمؽ شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م سمٌمء

، قمٚمٞمف رءٌ  جي٥َم  ه، وقمـ أنقمٚمٞمف همػمُ  يٙمؿَ  قمـ أن شمٕم٤ممم، وهق ُمتٕم٤ملٍ  ٌح هق اهللُواًم٘مُ 

 اٟمتٝمك. (1)"ٌٞمح٤مً ٝم٤م ىمَ وسمٕمِْم  ًٜم٤مً ٝم٤م طَم سمٕمِْم  ٤ٌمد قمغم ُم٤م ُمّر، وضم٤مقمُؾ اًمٕمِ  أومٕم٤ملِ  وهق ظم٤مًمُؼ 

وىم٤مل  ،ٝمؿ ذم سمٕمض اًمٙمت٥مٝمؿ قمغم ظملف شمٍميِ ٘مؾ ُمذهٌُ ٟمُ  ٚمتٗم٧م إمم ُم٤ميُ  وٓ

 ذم ومٕمؾٍ  ٤م طمٙمؿٌ ؿ اهٕمٚمَ يُ  ًمٙمـ ٓ ،ٌحًـ واًم٘مُ احلُ  ًمٚمٗمٕمؾ صٗم٦مَ  إنّ "٦م: ُمـ احلٜمٗمٞمّ  مج٤مقم٦مٌ 

 د اًمٌٕمث٦م، واعمرادَ سمٕم (2)"قمذرَ  ٓ"ُمـ رواي٦م  اعمرادَ  وطمٙمٛمقا أنّ  ،رة، يم٘مقل إؿم٤مقمِ أصلً 

 ومم.وإَ ؼ إًمٞمَ  :أي ،رذمُ اًمٕمُ  "سم٤مًمقاضم٥م"

 ومخرج طم٤مصُؾ ": "ؿاعمًٚم   ذح"ذم  (3)اًمٕمٚمقم حرسم ةشمذ٤مىم٤مل أؾمت٤مذ إؾم

                                                          

ذم إوم٤مدة  2ٗمٞم٦م دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك، اًم٤ٌمب ذم يمٞم 4اًم٘مًؿ  "اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح"أي: ذم  (1)

 .، اظمتّم٤مراً 1/427اًمٚمٗمظ احلٙمؿ اًمنّمقمل، ومّمؾ، 

 .سمٕمد سمٕمث٦م اًمٜمٌّل  "قمذَر ٕطمٍد ذم اجلٝمؾ سمخ٤مًمِ٘مف ٓ"أي: ُم٤م روي قمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ ( 2)
ٝم أسمق ،قي اهلٜمديٙمٜمَاًمّديـ حمٛمد اًمٚمَ  اًمٕمكم حمٛمد سمـ ٟمٔم٤مم قمٌد اًمِمٞمخ ( هق3)  ً ٤مًْمقي، شمقذّم اًمٕمّٞم٤مش اًم

طم٤مؿمٞم٦م "وم٤مرد، و "ٜم٤مر إٟمقارُمَ "شمرمج٦م  "ريم٤من إرسمٕم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدةإ"صٜمّػ: ه. 1225ؾمٜم٦م 

= 
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 :صم٦م أىمقالٍ هٜم٤م صمل٤مه اًمٌح٨م أنّ 

 .، ويمذًمؽ احلٙمؿُ ٌح ذقمل  واًم٘مُ  ـَ ًاحلُ  ٦م أنّ ريّ إؿمٕمَ  ُمذه٥ُم   :لإوّ 

يم٤مإليامن  ،ؼ احلٙمؿ، وم٢مذا أدرك ذم سمٕمضٍ ٕمٚم  ًمت ٜم٤مـم٤من٤م ُمَ ٤من، ومُه ام قم٘مٚمٞمّ أهّن  :اـثاين

ه١مٓء  ٌد، وهق ُمذه٥ُم ٦م اًمٕمَ ُمٜمف شمٕم٤ممم سمذُمّ  ؼ احلٙمؿُ ٗمران، يتٕمٚمّ ٙمر واًمٙمُ اًمِّم واًمٙمٗمر و

ّٓ ، رام واعمٕمتزًم٦مِ اًمٙمِ  جي٥م سمٕمد  ٌح اًمٕم٘مكم، يمام ٓسمح٥ًم اًم٘مُ  جي٥م اًمٕم٘مقسم٦مُ  ف قمٜمدٟم٤م ٓأٟمّ  إ

قمغم وضمقب اًمٕمدل قمٜمدهؿ، سمٛمٕمٜمك  سمٜم٤مءً  :سمخلف ه١مٓء ،ٗمقٓطمتامل اًمٕمَ  :عرود اًمنّم وُ 

 .٘م٤مب ًمميت سم٤مًم٘م٤ٌمئحًٜم٤مت، وإيّم٤مل اًمٕمِ أشمك سم٤محلَ  ـإيّم٤مل اًمثقاب إمم ُمَ 

ـَ احلُ  أنّ  :اـثاـث لم قمـ يم٤مؿمٗمَ  لم ًمٚمحٙمؿ، وٌَٓ قضمِ ٤من، وًمٞم٤ًم سمٛمُ ٌح قم٘مٚمٞمّ واًم٘مُ  ً

 اٟمتٝمك. (3)"(2)ُػ ف اعمّمٜمّ وشمٌٕمَ  (1)"اًمتحرير"ص٤مطم٥م  ٌد، وهق خمت٤مرُ ٦م اًمٕمَ ٘مف سمذُمّ شمٕمٚم  

ٌح ًمٚمٗمٕمؾ قمغم ًـ واًم٘مُ حلُ سمثٌقت ا ىم٤مـم٦ٌمً  ٦مُ وىم٤مًم٧م احلٜمٗمٞمّ )": "رةاعم٤ًميَ "ىم٤مل ذم 

ًـ قمغم إصم٤ٌمت احلُ  ف اعمٕمتزًم٦مُ تْ ٜمَ ٗم٘مقا قمغم ٟمٗمل ُم٤م سمَ اشمّ  صمؿّ  ،(4)ف اعمٕمتزًم٦مُ اًمقضمف اًمذي ىم٤مًمتْ 

                                                          

= 

طم٤مؿمٞم٦م قمغم "و "طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمّمدر اًمِمػمازي هلداي٦م احلٙمٛم٦م"و "قمغم ذح ؾُمّٚمؿ اعمٜمقرق

 طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح رؾم٤مًم٦م"و "طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح ُِمػم زاهد ًمٚمٛمقاىمػ"و "ذح ُِمػم زاهد ًمٚمتٝمذي٥م

جللل اًمّديـ  "اعمثٜمقي"امم، وذح اهلُ ٓسمـ  "اًمتحرير"وذح  "اًمتّمّقر واًمتّمديؼ ًمٚم٘مٓم٥م

 .(5/473 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")  ."ؿ اًمثٌقتمحقت ذم ذح ُمًٚم  ومقاشمح اًمر  "وُمل، واًمّر 

 .171صـ "اعم٤ًمَيرة"اٟمٔمر:  (1)

 .7ذم إطمٙم٤مم، ىمـ 2اعم٘م٤مًم٦م  "ُمًٚم ؿ اًمثٌقت"أي: ذم  (2)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  15ذم إطمٙم٤مم، صـ 2اعم٘م٤مًم٦م  "شمح اًمّرمحقتومقا"أي: ذم  (3)

٥م ذًمؽ يقضمِ  ومٞمف، وإن مل ًمذاشمف أو ًمّمٗم٦مٍ  ٌح ذم ومٕمؾٍ ًـ واًم٘مُ وهق اؾمت٘ملل اًمٕم٘مؾ سمدرك احلُ  (4)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[           ٕمتزًم٦م.ف سمخلف اعمم سمٕمُْم يمام شم٘مدّ  ،أو قمغم شمٗمّمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً  طمٙمامً 
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واًمٕم٘م٤مب قمغم  واًمثقاب قمغم اًمٓم٤مقم٦م، ،زقواًمرّ  ،حٌح، ُمـ اًم٘مقل سمقضمقب إصٚمَ واًم٘مُ 

 :أي (لهت٤مقمغم ُمٜمع يمقن ُم٘م٤مسم سمٜم٤مءً  :ٝم٤مئؿض ذم إيلم إـمٗم٤مل واًمٌَ قَ اعمٕم٤ميص، واًمٕمِ 

د سمف رَ ُم٤م وَ  :-ىم٤مًمقا-احلٙمٛم٦م، سمؾ  ظملَف ) ٝم٤م اعمٕمتزًم٦مُ ُم٘م٤مسملت إُمقر اًمتل أوضمٌتْ 

  ً قيم٦م ك اًمِم  ف طمتّ اعم١مُمـ وـمٗمٚمِ  زق واًمثقاب قمغم اًمٓم٤مقم٦م، وأملُمـ وقمد اًمرّ  ٛمعُ اًم

ُمـ  ٓسمدّ )قمٚمٞمف  دون وضمقٍب  ،شمٕم٤ممم (ُمٜمف (1)ٌل وشمٓمق   ْمؾٍ وم حمُض )اعم١مُمـ  (يِم٤ميمٝم٤م

ٟمحٙمؿ  مل) ُٓمٝم٤م  ـقم (ٝم٤مئؿيمتٕمقيض اًمٌَ ) ٛمٕمل  ؾَم  دًمٞمٌؾ  (فد سميرِ  ٤ممله وُمه ًمققمدِ وضمقدِ 

 .(2)"قم٘ملً  (زٟم٤مهوإن ضمقّ  ،سمقىمققمف

 طقالً  ثواب جائزٌ  وٓ ةٍ ميجر دونه من لقَ َخ  تعاغ اهلل إيالمُ 

ذم  ،ًمف ٓطمٍؼ  صمقاٍب  ، وٓؾم٤مسمٍؼ  رمٍ ضُم  ٝمؿ ُمـ همػمٕمذيٌَ ف وشمٚم٘مَ اهلل ظَم  إيلمُ  مسيـة:

زوا جيق   ًمٚمٛمٕمتزًم٦م طمٞم٨م مل ظملوم٤مً  ،ي٘مٌح ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ، ٓقم٘ملً  رة، ضم٤مئزٌ ٟمٞم٤م وأظماًمدّ 

ّٓ ذًمؽ  ّٓ أو ضمزاء، و قضٍ ًمٕمِ  إ ذم  ٤مٌل ٙمٛم٦م، وهق حُم سم٤محلِ  ٓئٍؼ  همػمَ  ًمٙم٤من فمٚمامً  إ

ًمٌٕمض  ي٘متص   ٌقا قمغم اهلل أنأوضَم  اًم٘مقلِ  (3)وًمذًمؽ ،ًمف يٙمقن ُم٘مدوراً  شمٕم٤ممم، ومل فطم٘م  

ٚمؽ اًمٖمػم، وهق ذم ُمِ  ُف هق اًمتٍّم  إذ اًمٔمٚمؿُ  :مٜمققم٦م ُم٦مُ اعملزَ  :ؾلنا .احلٞمقاٟم٤مت ُمـ سمٕمض

لي٤م ًمٚمحٞمقان د ُمـ أٟمقاع اًمٌَ يِم٤مهَ  ف، وهق ُم٤مقمغم ذًمؽ وىمققمُ  شمٕم٤ممم، ويدّل  فذم طم٘مّ  ٤مٌل حُم 

 .م هل٤م ضمريٛم٦ميت٘مدّ  سمح وٟمحقه، وملُمـ اًمذ  

 ٦م، سم٠من شمدظمَؾ ٤م ذم اعمقىمػ أو ذم اجلٜمّ ه٤م وجي٤مزهي٤م، إُمّ ف شمٕم٤ممم ينمإٟمّ " :ؾاـوا ؽإن

                                                          

 ]اعَمٞمٛمٜمل[.                      .أي: اًمٗمْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم (1)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 181-179صـ "اعم٤ًمَيرة" (2)

اجللل  ذو ىم٤مل: ضمّؾ  ـُمَ  رطمؿ اهللُ ٤مس، وؿ حت٧م طمٙمؿ اًمٜمّضمٕمٚمقا راه   وسم٤مجلٛمٚم٦م ه١مٓء إٟمج٤مُس  (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    . ان آقمتزالسمٛمٞمز نَ يقزَ  أن
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ٝم٤م، قمغم طم٥ًم ٦م ختّّم ٦م، أو ذم ضمٜمّ اجلٜمّ  ؤيتٝم٤م أهُؾ سمر سمحٞم٨م يٚمتذّ  ٜم٦مٍ ًَ طَم  صقرةٍ  ذم

سمف، وُم٤م ورد ُمـ  جيقز اجلزمُ  ومل ،ٌف اًمٕم٘مُؾ قضمِ يُ  ًمؽ ٓذ" ؾلنا: ."ُمذاهٌٝمؿ اعمختٚمٗم٦م

 :أي-ذم اًمٕم٘م٤مئد  رٟم٤مء، ومٕمغم شم٘مدير اًمثٌقت اعمٕمتؼمِ ٤مة اًم٘مَ ء ُمـ اًمِّم ام  ٤مة اجلَ آىمتّم٤مص ًمٚمِّم 

 ."ف ُمٜمف يمام ي٘مقل اعمٕمتزًم٦مُ وىمققمِ  ٗمٞمد وضمقَب ي ٓ ،-اًم٘مٓمٕمل

 ؟قاطيُ  بام ٓ ُف وكلاـتجيوز اهل 

ف ٕمَ ٜمَ وُمَ  ،ٓمٞم٘مقٟمفيُ  ه ُم٤م ٤ٌٓمدَ قمِ  َػ يٙمٚم   جيقز هلل أن" :ىم٤مًم٧م إؿم٤مقمرةُ  مسيـة:

ف يمام ىم٤مًمتْ -قمغم اهلل شمٕم٤ممم  واضم٥ٌم  َح إصٚمَ  قمغم أنّ  ًمٞمس سمٜم٤مءً  ،٦مُ ٘مٝمؿ احلٜمٗمٞمّ وواومَ  ،اعمٕمتزًم٦مُ 

 رك صٗم٦مِ سمدَ  ىمد يًت٘مّؾ  اًمٕم٘مَؾ  قمغم أنّ  ُمٌٜمل   ،قم٘مكم   سمح٨ٌم  ه قم٘ملً ضمقازِ  مُ وقمد ،-اعمٕمتزًم٦مُ 

يم٤مًمٓمػمان ُمـ  ،ذم اًمٕم٤مدة اعمًتحٞمُؾ  (1)...هق "ٓم٤مقيُ  ُم٤م ٓ"ـسم واعمرادُ  ،ه٤ماًمٙمامل وود  

                                                          

هٜم٤م ُمـ ٤مه٤م، وىمد ؾم٘مط هٟمجد همػمَ  ومل ،اً ضمدّ  ئل ؾم٘مٞمٛم٦مٌ ٤مقم٦م ذم سمٛمٌٟمًخ٦م اًمٙمت٤مب اعمٓمٌق :أؾول (1)

ٔمر إمم سم٤مًمذات، وًمق سم٤مًمٜمّ ٓم٤مق هق اعمًتحٞمُؾ يُ  سمام ٓ اعمرادُ "ف هٙمذا: اعمرام، وصقاسمُ  اًمٙملم ُم٤م همػم

قمغم  -ًمٚمٛمٕمتزًم٦م ظملوم٤مً - ٦مُ واحلٜمٗمٞمّ  ٚمؼ إضم٤ًمم، وىمد اشمٗم٘م٧م إؿم٤مقمرةُ ػ، يم٤مًمتٙمٚمٞمػ سمخَ اعمٙمٚم  

 ."ٌؾيم٤مًمٓمػمان ُمـ اإلٟم٤ًمن ومحؾ اجلَ  ،٤معمًتحٞمؾ ذم اًمٕم٤مدةضمقاز اًمتٙمٚمٞمػ سم

 يم٤مجلٛمع سملم ات )ُمٓمٚم٘م٤مً سم٤معمٛمتٜمع( سم٤مًمذّ  جيقز اًمتٙمٚمٞمُػ  )ٓ" :"اًمٗمقاشمح"و "ؿاعمًٚم  "ىم٤مل ذم 

 يم٤من مٙمٜم٤مً  ػ( وإنات )ُمـ اعمٙمٚم  )أو( اعمٛمتٜمع سم٤مًمذّ  ىمدرةٍ  دون ٦ًٌم إمم ىمدرةٍ سم٤مًمٜمّ ٓ ،يـ( ذم ذاشمفاًمْمد  

يـ حقَ ات سم٤مًمٜمّ سم٤معمٛمتٜمع سم٤مًمذّ  ( اًمتٙمٚمٞمَػ ٦مُ ريّ إؿمٕمَ  زقهر، وضمقّ ٚمؼ اجلَ درة اهلل شمٕم٤ممم )يمخَ ٦ًٌم إمم ىمسم٤مًمٜم 

ؿ وم٢مهّن  :ًمٚمٛمٕمتزًم٦م( ظملوم٤مً )سمف قمٜمدٟم٤م  يمحٛمؾ اجلٌؾ ومٞمجقز( اًمتٙمٚمٞمُػ  قم٤مدةً  ٤م اعمٛمتٜمعُ يـ )أُمّ اعمذيمقرَ 

 َٟمْٗم٤ًًم إِٓ  ُوؾْمَٕمَٝم٤م﴾ ُيَٙمٚم ُػ اهللُ ﴿َٓ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: جيقز( قمٜمدٟم٤م )ذقم٤مً  )وٓ زوٟمف قم٘ملً جيق   ٓ

 "ف أيْم٤مً سمؾ وىمققمُ  (ي٘مع ف ٓأٟمّ  ؿ اهللُ قمغم صح٦م اًمتٙمٚمٞمػ سمام قمٚمِ  ُمٜمٕم٘مدٌ  واإلمج٤معُ  ،[286 :]اًمٌ٘مرة

 !.فٜمٌّ تومٚمٞم ،اهـ سم٤مظمتّم٤مرٍ [ 61، صـ3، اًم٤ٌمب 2اعم٘م٤مًم٦م  "اًمٗمقاشمح"ُمع ذطمف  "اعمًٚم ؿ"]

    ُمٓمٚم٘م٤مً  واعمٜمعِ  -اتذم اعمٛمتٜمع سم٤مًمذّ ك طمتّ - ُمٓمٚم٘م٤مً  ٓمقا سملم اًمتجقيزِ ٜم٤م شمقؾّم ٠مصح٤مسمُ وم ،باجلملةو

اًمٗمٕمؾ ُمـ  إُمٙم٤منَ  وم٢منّ  :ٜم٤مأصح٤مسمِ  ىمقُل  حٞمُح ذاك، واًمّّم  وا هذا ٓوم٠مضم٤مزُ  -ك ذم اعمح٤مل اًمٕم٤مديطمتّ -

= 
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زم سمٕمدم ٚمؿ إزَ ف سم٤مقمت٤ٌمر ؾمٌؼ اًمٕمِ اعمًتحٞمؾ وىمققمُ  ٤م اًمٗمٕمُؾ أُمّ  ،اجلٌؾ اإلٟم٤ًمن ومحؾِ 

ػ، ٚم٥م ىمدرة اعمٙمٚم  ًمٚمٕمٚمؿ ذم ؾَم  أصمرَ  ف ٕٟٓمّ  :ىمقع اًمتٙمٚمٞمػ سمفوُ  ذم ظملَف  ومل ،ىمققمفوُ 

 ."ٗم٦مؼمه قمغم اعمخ٤مًمَ ذم ضَم  وٓ

 ن طقاًل؟ادحِس  اهل جيوز تعذيُب 

ؿ ًمتٕمذي٥م ومٝمُ  ،ٓم٤مقيُ  ُم٤م ٓ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم شمٙمٚمٞمَػ  (1)عم٤م اؾمتح٤مًمقا ٦مَ احلٜمٗمٞمّ  أنّ  واقمٚمؿْ 

 ًِ  ،(2)عأُمٜمَ  -و٤م ُمقٓهف ذم رِ ًِ قى ٟمٗمهلَ  ٤مقم٦م خم٤مًمٗم٤مً ه ذم اًمٓمّ قمٛمرُ  اًمذي اؾمتٖمرَق -ـ اعمح

                                                          

= 

يٛمٙمـ  ٓ ُم٤م ٤مأُمّ  ،إذا ىمّمده ًمف اًمٕمقائدَ  خيرَق  قمغم أن ىم٤مدرٌ  ًمّمح٦م اًمتٙمٚمٞمػ، واهللُ ػ يم٤مٍف اعمٙمٚم  

ـ  يمام ذم اًمتٕمجٞمزِ  ٓمٚم٥م احل٘مٞم٘مل، ٓسمٛمٕمٜمك اًم-سمف  ]ُمٌتدأ[ وم٤مًمتٙمٚمٞمػ أصلً  قَرٍة ُم  ًُ ﴿وَم٠ْمشُمقْا سمِ

ْثٚمِِف﴾ ]يمام أظمرضمف  شؿْ تُ ٘مْ ٚمَ قا ُم٤م ظَم ٞمُ أطْم »ريـ: يمام ي٘م٤مل ًمٚمٛمّمق   اًمتٕمذي٥ِم  وٓ ،[23 :]اًمٌ٘مرة ُم 

، 2125 يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب دم٤مرة ومٞمام يٙمره ًمًٌف ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، ر: "اًمّمحٞمح"اًمٌخ٤مري ذم 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[  .اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ومٞمج٥م شمٜمزيفُ  ،٨ٌٌم أو قمَ  ؼم[]ظم ٝمٌؾ ٤م ضَم إُمّ  -[338صـ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                  .وُمتٕمدٍ  ٓزمٌ  ٤مًٓ حُم  ك اًمٌمءَ وقمد   ،٤مًٓ ء حُم اًمٌّم  يمقنُ  آؾمتح٤مًم٦مُ  (1)

 طذ ادطوع دم ىظر اـعقل اـعذاُب  زوجي ٓ    (2)

٦م، ريديّ اعم٤مشمُ  اًمذي هق ذم قمٚمؿ اهلل يمذًمؽ، قمٜمد ،قمغم اعمٓمٞمع جيز ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مؾ اًمٕمذاُب  مل"

ؽ ًمٚمامًمِ  ٕنّ  :فذيٌُ شمٕم جيقز قم٘ملً "رة وم٘م٤مًمقا: ٦م إؿم٤مقمِ ٕمف ُمـ قم٤مُمّ ـ شم٤مسمَ وُمَ  ػ إؿمٕمرُي وظم٤مًمَ 

 اًمٖمػم، واًمٙمؾ   ٚمؽذم ُمِ  ُف هق اًمتٍم   إذ اًمٔمٚمؿُ  :يِم٤مء، ًمٞمس ذًمؽ سمٔمٚمؿٍ  ف ُم٤مُمٚمٙمِ ذم  يٗمٕمَؾ  أن

ذًمؽ  وٕنّ  :٥م ًمذًمؽثٞم٥م أو يٕم٤مىمِ ومٞمُ  ،شمٜم٘مّمف اعمٕمّمٞم٦مُ  وٓ، شمزيده اًمٓم٤مقم٦مُ  ف ٓوٕٟمّ  :فٚمٙمُ ُمِ 

اًم٘مدرة قمٚمٞمف ُمع  غ ذم اًمتٜمزيف إصم٤ٌمُت إسمٚمَ  وٕنّ  :يـًمٚمْمد   ىم٤مسمٚم٦مً  ًمٙمقن اًم٘مدرةِ  :يٜم٤مذم احلٙمٛم٦مَ  ٓ

ًِ اعمُ  شمٕمذي٥َم  ٦م أنّ ريديّ اعم٤مشمُ  ومم، ودًمٞمُؾ سمف أَ  ، ومٙم٤من اًم٘مقُل آُمتٜم٤مع قمٜمف خمت٤مراً   اًمذي اؾمتٖمرَق -ـ ح

سملم  إذ هل شم٘متيض اًمتٗمرىم٦مَ  :ٛم٦مًمٞمس ُمـ احلٙم -و٤مهًمرِ  قاه، وـم٤مًم٤ٌمً هلَ  ُمقٓه خم٤مًمٗم٤مً  قم٦مِ قمٛمره ذم ـم٤م

 ًِ ًَ ومام يٙمقن قمغم ظملومِ  ،ءِز ـ واعمُ اعمح شمٕم٤ممم يم٤مًمٔمٚمؿ واًمٙمذب، ومٞمًتحٞمؾ قمٚمٞمف  ،فٌ ٗمَ ٝم٤م وم

 سم٤مًمتًقي٦م سم٘مقًمف: ـ طمٙمؿَ قمغم ُمَ  ردّ  ف أٓ شمرى أٟمّ  ،قمٚمٞمف سمٙمقٟمف ىم٤مدراً  ػ يقَص  ومل

ٚمِِٛملَم يَم٤مًمْ ـاًمْ  ﴿َأوَمٜمَْجَٕمُؾ  ًْ ُٙمُٛمقَن﴾ ُٛمْجِرُِملمَ ـُٛم  وىم٤مل: ،[36، 35 :]اًم٘مٚمؿ  * َُم٤م ًَمُٙمْؿ يَمْٞمَػ حَتْ

= 
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ٞم َئ٤مِت أَ ﴿أَ   ً طُمقا اًم ـَ اضْمؽَمَ ِذي ٥َم اًم 
ًِ ٤محِل٤َمِت ؾَمَقاء  نْ ْم طَم ـَ  َُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّم  ِذي ْجَٕمَٚمُٝمْؿ يَم٤مًم  ٟم 

ْؿ ؾَم٤مء َُم٤م َْٞم٤مُهؿ َوَم٤َمهُتُ ُٙمٛمُ  حم  ر ذم دومٕمف، ي١مصم   ٓ ُؽ ، واعمٚمِ ذًمؽ فمٚمؿٌ  وٕنّ  :[21 :]اجل٤مصمٞم٦م  قَن﴾َيْ

 ، ويمقنُ ومٝمق قمغم ُم٘مت٣م احلٙمٛم٦مِ  ،ًمٖمرضٍ  يم٤من ٓ ف شمٕم٤ممم وإنومٕمٚمَ  وٕنّ  :ٞمًتحٞمؾ قمٚمٞمف شمٕم٤ممموم

 ٝمؿ.دًمٞمٚمِ  احلٙمٛم٦م، هذا ُمْمٛمقنُ  ، وهق ُمٜم٤موم٤مةُ ٤ملٍ إمم حُم  ي١مد   ذًمؽ إذا مل ،يـاًم٘مدرة شمّمٚمح ًمٚمْمد  

 مجٞمعَ  رأى أنّ  ،لم اًمٌّمػمةسمٕمَ  ؾ اًمِمخُص ف إذا شم٠مُمّ أٟمّ  :شمٕم٤ممم ًمٕمٌده احل٘مػم أهلٛمف اهلل٤ُم ومّ 

 ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت صٗم٤مت اجللل، ومجٞمعَ  (اًمقاىمٕم٦م ذم اعمخٚمقىم٤مت :أي)واًمٙمدورات  صاًمٜم٘م٤مئ

  واخلػمات ُمـ ًمقازم صٗم٤مت اجلامل، ويمؾ   ٗم٤مواًمّم  ـ اعمح٤مؾِم 
ٍ
 ،إًمٞمف جي٤مزى سم٠مصٚمف ويردّ  رء

، ب ُمٓمٞمعٌ يٕمذ   وملاًمقاىمع،  ظملُف ف ٕٟمّ  :ُمٜمٝمام يمؾ   طمٙمؿُ  َػ يتخٚمّ  أن جيقز قم٘ملً  ٓ ومحٞمٜمئذٍ 

ـَ قم٤مصٍ  يث٤مُب  وٓ ر سم٘مقًمف ٤م قمغم أظَم مهرضمح أطمدُ  ،ققم٤مناًمٕم٤ميص عم٤م اضمتٛمع ومٞمف اًمٜمّ ، ًمٙمـ اعم١مُم

يمت٤مب اًمتقسم٦م، سم٤مب ذم ؾمٕم٦م  "ّمحٞمحاًم"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ] شلل همْمٌِ رمحتِ  ؾمٌ٘م٧ْم »ؾمٌح٤مٟمف: 

٦م، سمؾ ريديّ اعم٤مشمُ  ح ىمقَل [، وهذا يرضم  1192، صـ6972 همْمٌف، ر:ٖمٚم٥م وأهّن٤م شم ،رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم

 ،ؼ سم٤معمًتحٞمؾشمتٕمٚمّ  ٓ اًم٘مدرةَ  إنّ  :ام قمغم ىمقهلؿؾمٞمّ  ٦م، ٓاًمذيمٞمّ ذوي اًمٌّمػمة  قمٜمد يرومع اخللَف 

 شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمام هٜم٤مًمؽ. اهللُ و ،ؾ ذًمؽ، ومت٠مُمّ ًمف ٟٓم٘مٚم٥م ضم٤مئزاً  صٚمح٧ْم وًمق 

يمام شم٘مقل  واضم٤ٌمً  (اًمٙم٤مومر اعمٓمٞمع وشمٕمذي٥ُم  ٤مسم٦مُ إصم :أي)ومٕمغم هذا يٙمقن ذًمؽ  :وم٢من ىمٞمؾ

ًِ  هق واضم٥ٌم  ،ٟمٕمؿ :، ىمٚم٧ُم ، وهق سم٤مـمٌؾ اعمٕمتزًم٦مُ  ذم  ، وزي٤مدةً ُم٤مً ، وشمٙمر  لً ف شمٗمْم  سم٢مجي٤مسمف شمٕم٤ممم قمغم ٟمٗم

مْح٦ََم﴾ :-ؾمٌح٤مٟمف-آُمتٜم٤من، يمام ىم٤مل  ِف اًمر 
ًِ ُٙمْؿ قَمغَم َٟمْٗم َويَم٤مَن طَمّ٘م٤ًم ﴿، [54 :]إٟمٕم٤مم ﴿يَمَت٥َم َرسم 

٦ٍم ذِم إَْرِض إِٓ  قَمغَم اهللِ ِرْزىُمَٝم٤م﴾، [47 :]اًمروم ﴾ُٛم١ْمُِمٜملِمَ ـَٟمٍْمُ اًمْ  قَمَٚمْٞمٜم٤َم  ﴿َوَُم٤م ُِمـ َد سم 

ًِ  ف مٙمٜم٤مً يٜمٗمل يمقٟمَ  وهذا ٓ ،ذًمؽ ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م إمم همػم... [6 :]هقد ف، سمؾ ذم ٟمٗم

 ُم٤م ُمزيداً  [11ىمـ "اًمٙمٜمز"] "ز اًمٗمقائد ذح سمحر اًمٕم٘م٤مئديمٜم"اهـ  "ؾ واإلطم٤ًمنذم اًمتٗمْم   زي٤مدةً 

 .٦م ًمإليْم٤محاخلٓمقط اهللًمٞمّ  سملم

 اإلجي٤مُب ": "محقتومقاشمح اًمرّ "وم٘مد ىم٤مل ذم  ،قمٚمٞمف مم ٓسم٤مًمقضمقب ُمٜمف شمٕم٤م ٤م اًم٘مقُل أُمّ  أؾول:

ف ًمف شمٕم٤ممم، ٤مًمح ُمـ اًمٙمامٓت، ومٞمج٥م صمٌقشمُ ٔمؿ اًمّّم اًمٗمٕمؾ ًمٚمٜمّ وُمٓم٤مسم٘م٦مِ  ،ُمٜمف شمٕم٤ممم ٕضمؾ احلٙمٛم٦م

 ُمًٚمؿٌ  جيؽمُئ  ف شمٕم٤ممم ُمٜمف، وملجي٥م شمٜمزهيُ  ُمًتحٞمٌؾ  أُمرٌ  ،ضمقٍب ٗمؼ ُمـ همػم وُ يمٞمػ ُم٤م اشمّ  واإلجي٤مدُ 

 ّٓ  ٤م قمٜمدأُمّ " :٤مً وىم٤مل أيْم .[19، صـ1، اًم٤ٌمب 2اعم٘م٤مًم٦م  "ومقاشمح اًمّرمحقت"] اهـ "قمغم هذا إ

 اًمقضمقدَ  أنّ  ؽ ىمد قمروم٧َم وم٢مٟمّ  :-ؾمٌح٤مٟمف-ُمٜمف  اًمٗمٕمؾِ  ومٞمج٥م صدورُ  ،ُمـ اعمقاٟمع أصلً  قمدم ُم٤مٟمعٍ 

 [.22، صـ1، اًم٤ٌمب 2اعم٘م٤مًم٦م  "ح اًمرمحقتومقاشم"] اهـ "سم٤مـمٌؾ  وضمقٍب  ُمـ همػم

= 
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يٜمٗمل  ٓ" :"اًمٙمٜمز"ًمٙمـ سملم ىمقل  ،فٟمٗمرغ أن ًمًٌٓمِ  ٓ قمٔمٞمامً  واعم٘م٤مم يًتدقمل شمٜم٘مٞمح٤مً 

ًِ ذم  ف مٙمٜم٤مً يمقٟمَ  شمّمٚمح  ٓ ؼ سمٛمًتحٞمؾٍ شمتٕمٚمّ  ٓ اًم٘مدرةَ  نّ إ :ام قمغم ىمقهلؿؾمٞمّ  ٓ" :وسملم ىمقًمف "فٟمٗم

ُمـ ًمقازم صٗم٤مت "و "ُم٘متْمٞم٤مت صٗم٤مت اجلامل ُمـ" :ف ىمقًمِ ويمذا سمٞمٜمف وسملم ،ٜم٤مٍف فم٤مهٌر شمَ  "ًمف

ّٓ ات، سم٤مًمذّ  اًملزم ُمًتحٞمٌؾ  واٟمٗمٙم٤مكَ اعم٘مت٣م  َػ ختٚم   وم٢منّ  :"اجللل رذم، اعمٕمٜمك اًمٕمُ  يريدَ  أن إ

 ُم٤ًمغَ  خيٗمك، وٓ يمام ٓ "سمؾ يرومع اخللَف " :ُمٕمٜمك ًم٘مقًمف ٓ يٗمل، صمؿّ  ه ٓوذًمؽ سمٛم٘مّمقدِ 

 ، وهق ىمقٌل قم٘ملً  ٤مً قمـ اًمٙم٤مومر أيْم جيقز اًمٕمٗمقُ  ٓر قمغم ُم٤م ىمرّ  يمام شمرى، صمؿّ  "امؾمٞمّ  ٓ" :ًمٚمٗمٔم٦م

ّٓ ف يٕمرَ  ٛمٝمقر، ًٓمٚمجُ  خم٤مًمٌػ  ُمٝمجقرٌ  ؿم٤مذ   ٦م ٕمّلُميم٤مًم ،ٜم٤مي قمٚمامئِ رِ قمـ سمٕمض ُمت٠مظّم  إ

اًمؼميم٤مت  ، واإلُم٤مم أيب([6/137 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) ريتيـ اًم٤ٌمسمَ اًمدّ  أيمٛمؾِ 

 ـ شمٌٕمٝمام.وُمَ  ([5/379 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) ٗملًَ اًمٜم 

 بحسن واـقُ احُل  ةُ طندي طقلوّ  واُب اـص  

ذم اًمٕم٘م٤مئد  اًمت٘مٚمٞمدَ  أنّ " :طم٧م اًمٕمٚمامءُ عم٤م ّس  :قابع هلداي٦م اًمّّم  أشمّي وإمم ريّب  أؾول ثمّ 

 [22]ىمـ "٦مٓم٤مًم٥م اًمقومٞمّ اعمَ "و [11، 12]صـ "رةاعم٤ًمُمَ "ٝم٤م وذطمِ  "رةاعم٤ًميَ "يمام ذم  ،"جيقز ٓ

 ٌٜمل أٟم٤م أنٕمجِ ومٞمُ  ،وهمػمه٤م [1/459، 2، اًم٘مًؿ 3، اًمٜمقع 3اًمٗمّمؾ  ،2]اًم٤ٌمب  "٦ماحلدي٘م٦م اًمٜمديّ "و

 أنّ  :يواقمت٘م٤مدِ ٌح، ًـ واًم٘مُ احلُ  ٦مُ قمٜمدي قم٘مٚمٞمّ  قاُب ٦م، وم٤مًمّم  ريديّ ٜم٤م اعم٤مشمُ تِ ذم إصؾ ُمع أئٛمّ  أيمقنَ 

 واًمٙمذَب  اًمٔمٚمؿَ  أنّ  :وإياميِن  .ٌٍح ىمُ  ف قمـ يمّؾ ، وذم أومٕم٤مًمِ ٟم٘مصٍ  ذم صٗم٤مشمف قمـ يمّؾ  هٌ ُمٜمز   قمم اعمَ 

 ًّ  :وإياميِن  .وقم٘ملً  ، ذقم٤مً وومٕملً  سم٤مًمذات قمٚمٞمف شمٕم٤ممم صٗم٦مً  ٤مٌل اًمٜم٘م٤مئص واًم٘م٤ٌمئح حُم  وؾم٤مئرَ  ٗمفَ واًم

ّٓ يِم٤مء  يريد، وًمٙمـ ٓ يِم٤مء ويٙمؿ ُم٤م ُم٤م يٗمٕمَؾ  هلل شمٕم٤ممم أن أنّ  ـَ  إ ّٓ يريد  ، وٓاعمٛمٙم اعم٘مدور،  إ

ع اًم٘م٤ٌمئح، يمام ًمٜم٘م٤مئص وأؿمٜمَح ا٤م ُمـ أىمٌَ وم٢مهّن  :ح٤مل، وقمـ اًم٘مدرة قمٚمٞمفقمـ إرادة اعمُ  هٌ وهق شمٕم٤ممم ُمٜمز  

ً  ٤مؾمٌح"ذم  -سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم-ف ٜمتُ سمٞمّ   "اًمٗمت٤موى اًمّروقي٦م"] "ُم٘مٌقح ٌقح قمـ قمٞم٥م يمذٍب ن اًم

٦م اًمًٜمّ أهؾقمٚمٞمف سملم  ٕم٤مً ه٤م جمٛمَ ٘م٧م وضمدت هذه اعم٤ًمئؾ أيمثَر سمؾ إذا حت٘مّ  [،15/322يمت٤مب اًمًػم، 

 !يٜمًك يٖمٗمؾ وٓ ـ ُٓمَ  ومًٌح٤منَ اًمقوم٤مق،  أيم٤مسمر إؿم٤مقمرة قمـ حمّؾ  يذهؾ سمٕمُض  واجلامقم٦م، وإن

اًمتٗمت٤مزاين ذم  ٦مُ ٕمّلُم، وأؿم٤مر إًمٞمف اًم[212-222]صـ "رةاعم٤ًميَ "امم ذم اهلُ  اسمـ ٘مف اإلُم٤ممُ يمام طم٘مّ 

: ضمقاز شمٙمٚمٞمػ ُم٤م 5ذم إومٕم٤مل، اعمٌح٨م  5ذم اإلهلّٞم٤مت، اًمٗمّمؾ  5]اعم٘مّمد  "ذح اعم٘م٤مصد"

ذم هذا  أيمقنَ  أن ٤مَي ٌٜمل إيّ ٕمجِ ويُ  .[321-298، صـ4شمٕمّٚمؾ أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم، اجلزء  يٓم٤مق وٓ ٓ

 يٚمزم فمٚمؿٌ  وٓ ،٦مريّ تٜم٤م إؿمٕمَ ُمع أئٛمّ  -ف ذقم٤مً واُمتٜم٤مقمَ  ،شمٕمذي٥م اًمٓم٤مئع قم٘ملً  أقمٜمل ضمقازَ -اًمٗمرع 

ًِ سملم اعمُ  شمًقي٦مٌ  وٓ ٗمفٌ ؾَم  وٓ  زء.ـ واعمُ ح

= 
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ف شمٕم٤ممم أٟمّ  (1)سمؾ سمٛمٕمٜمك ،ف يمام شم٘مقل اعمٕمتزًم٦مُ شمريمُ  -ؾمٌح٤مٟمف-ف جي٥م قمٚمٞمف سمٛمٕمٜمك أٟمّ  ًمٙمـ ٓ

                                                          

= 

 شمٕم٤ممم ٤مد اهللٌص قمِ ٚمْ قمغم ظِم  ،أٟمقاع اإليلم واًمٌلء رودَ وُ  نّ أ  ٛمٜمل ريب  قمغم ُم٤م أهلَ  :هوتقريرُ 

ـٌ ذم دار اًمدّ    أؿمد  » أنّ  ٌل قمـ اًمٜمّ ، وىمد وردَ قمٞم٤مٟم٤مً  ، وواىمعٌ إمج٤مقم٤مً  ٟمٞم٤م مٙم
ِ
 ،قمغم إٟمٌٞم٤مء اًمٌلء

أسمقاب اًمزهد، سم٤مب ]ُم٤م ضم٤مء[ ذم اًمّمؼم  "٤مُمعاجل"]أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  شؾؾ وم٤مُٕمثَ إُمثَ  صمؿّ 

 [.ُمٚمت٘مٓم٤مً  547، صـ2398 قمغم اًمٌلء، ر:

 ٤مرةً ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٙم٤مومر، ويمٗمّ  ف يٙمقن ٟم٘مٛم٦مً وم٢مٟمّ  :شمًقي٦مٌ  وٓ ٗمفٌ ؾَم  وٓ يٚمزم ُمٜمف فمٚمؿٌ  وٓ

اًمدار  ق سملميٗمر   ٓ ؿ، واًمٕم٘مُؾ هلؿ قمٜمد راّه  رسم٤مٍت ىمُ  لم، وُمزيدَ ٓمٞمٕمِ ًمٚمٛمُ  درضم٤مٍت  ورومعَ  ،ًمٚمٕم٤ميص

ويٙمقن  ،ذم صقرة اإليلم ٤مً رة أيْمذم اًمدار أظِم  زءُ واعمُ  ـُ ًِ حاعمُ  كَ يتِم٤مرَ  واًمدار، ومج٤مز أن

أو  ٗمفٌ أو ؾَم  فمٚمؿٌ  ٤مً يٚمزم أيْم ومل ،لمٓمٞمٕمِ ًمٚمٛمُ  رسم٤مٍت ىمُ  زيدَ ًمٚمٕم٤ميص، وُم ٤مرةً اًمٙم٤مومر، ويمٗمّ  قمغم ٟم٘مٛم٦مً 

ّمقر قر واًم٘مُ ذم احلُ  رسم٤مت ُمٜمحٍمةً واًم٘مُ  ضم٤مُت ٟمٞم٤م، وًمٞم٧ًم اًمدرَ ار اًمدّ يٚمزم ذم اًمدّ  يمام مل ،شمًقي٦مٌ 

ف، ودمٚم ٞمف ذم ُمٕمروم٦م رسم   ل اًمٕمٌدِ ذم شمرىمّ  رسم٤مُت واًم٘مُ  ضم٤مُت سمؾ اًمدرَ  !ٛمقر، طم٤مش هللوإًم٤ٌمن واخلُ 

 :٦مً ُمٙم٤مٟمٞمّ  ٦مً قمٜمديّ  ، ٦ٓمً مح٤مٟمٞمّ رَ  ٦مً ف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم قمٜمديّ ُمٜمزًمتِ  ٦م، وزي٤مدةِ و٤م واعمحٌّ قمٚمٞمف سمّمٗم٦م اًمرّ 

قمغم سمٕمض   ب   اًمرَ أن يتجغّم  قم٘ملً  ُم٤مٟمعَ  وُمٙم٤من، وٓ ُمٙم٤منٍ  اًمٕم٘مؾ يمؾ   ومٞمًتقي ذم ذًمؽ قمٜمد

ومٞمٝم٤م، ويمذا  طمجَر  ٓ واؾمٕم٦مٌ  مح٦مَ اًمرّ  وم٢منّ  :ُمٜمف ف اًمٙمريؿ رمح٦مً وضمٝمِ  ٤مر، ويرزىمف رؤي٦مَ ـ ذم اًمٜمُّمَ 

ذًمؽ  ؼ أنّ ومٞمتح٘مّ  ،٤مرذًمؽ عمـ يِم٤مء سمدظمقل اًمٜمّ طمّمقَل  قمم اعمَ  يرسمطَ  أن قم٘ملً  اُمتٜم٤معَ  ٓ

 ًمق ومٕمؾ اهللُ !واهللِ ٟمٞم٤م، وٓيمام يم٤من يٙمقن ذم احلٞم٤مة اًمدّ  ،اعمثقسم٤مت ضم٤مت وضمٚمٞمؾِ رَ اًمدّ  ًمرومعِ  اإليلمَ 

  لم، ٦م ه٤مرسمِ لم، وقمـ اجلٜمّقمِ ِن لم، وذم ـمٚمٌٝم٤م ُمُ قمِ ٝمرِ ٤مر ُمُ ٜمّه اعمخٚمّملم، إمم اًم٤ٌمدَ قمِ  ذًمؽ ًمرأي٧َم

 ُمرادَ  وًمٕمّؾ  !اًمٕم٤معملم هلل رّب  اعمٌلم، واحلٛمدُ  احلّؼ  ًمقضمفِ  ـمٚم٤ٌمً  :٦مٟمٞمقيّ ٝمقات اًمدُ ؿ قمـ اًمِّم يمٝمراِه 

 ،أقمٚمؿ  واهللُ ،ُمّمٚمح٦مٍ  وٓ شم٘مّمػمٍ  وٓ ُمـ دون إصمؿٍ  اخل٤مًمُص  اعمحُض  اًمتٕمذي٥ُم  :ٜم٤مأصح٤مسمِ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     .!ؿٙمَ وأطم أشمؿ   -هجمدُ  قمزّ -ف وقمٚمٛمُ 

 . ٕمّلماًم ُػ ص اعمّمٜمّوقمٜمٝم٤م خلّ  ،"رةاعم٤ًميَ "هذا يملم  (1)
ًِ  وهق خم٤مًمٌػ  :أؾول ذم إرؾم٤مل  3 يمـ اًمث٤مًم٨مُمـ اًمّر  9 ف ومٞمٝم٤م ذم إصؾ اًمت٤مؾمعًمتٍميح ٟمٗم

ح، ٝمؿ ذم وضمقب إصٚمَ أصٚمِ  رف ُمـعم٤م قمُ  :سمقضمقب اًمٌٕمث٦م وىمد ىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦مُ " :فؾ سمام ٟمّّم ؾُم اًمر  

 :ؿ ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت طمٙمٛم٦م اًم٤ٌمريإرؾم٤مهلَ  نّ إ :ٝمر٦م ُمـ ُم٤م وراء اًمٜم ٛمل احلٜمٗمٞمّ ُمـ ُمتٙمٚمّ  مجعٍ  وىمقُل 

، 162صـ "اعم٤ًمَيرة"]أي: ذم  ُمٜم٤مه٤م ىمدّ ح مّ إصٚمَ  ُمٕمٜمك وضمقُب  ؿِ قمٜمد شمٗمٝمّ  يٙمقنَ  ٓ ومٞمًتحٞمؾ أن

 اهـ. [223صـ "اعم٤ًميرة"] "هق ُمٕمٜم٤مه [161

= 



 878 الباب األّول في اإللهّيات

طُمقا ﴿أَ  ف طمٞم٨م ىم٤مل:ٌحِ شمٕم٤ممم قمغم ىمُ  يتٕم٤ممم قمـ ذًمؽ، وىمد ٟمص   ـَ اضْمؽَمَ ِذي ٥َم اًم 
ًِ ْم طَم

ـَ  َُمٜمُقا َوقَمٛمِ  ِذي ٞم َئ٤مِت ّأن ٟم ْجَٕمَٚمُٝمْؿ يَم٤مًم   ً َْٞم٤مُهؿ َوَم٤َمهُتُْؿ ؾَم٤مء اًم ٤محِل٤َمِت ؾَمَقاء حم  ُٚمقا اًمّم 

 .[21 :اجل٤مصمٞم٦م] َيُْٙمُٛمقَن﴾ َُم٤م

، وعم٤م ف ووم٤مىم٤مً سمٕمدُمِ  ومٛم٘مٓمقعٌ  ٤م اًمقىمقعُ ف، وأُمّ وقمدُمِ  هذا ذم اًمتجقيز قمٚمٞمف قم٘ملً 

ـُ  ،إىمدام زاّل ـ ُمَ يم٤من هذا اعم٘م٤مم ُمِ  ( آشمٗم٤مق ـ حمّؾ ُم نّ إ)"ه٤مم: امم ًمرومع إواهلُ  ىم٤مل اسم

ـَ اًمٕم٘مؾ طُم  إدراكَ )لم ٌح اًمٕم٘مٚمٞم  ًـ واًم٘مُ ذم احلُ  :يأ  ٌَح ٛمٕمٜمك صٗم٦م اًمٙمامل، وىمُ اًمٗمٕمؾ سم ً

ل اًمٜمزاع ذم ُم٠ًمًمتَ  رة قمـ حمّؾ ٤مقمِ إؿم ؾ أيم٤مسمرُ يذهَ  ُم٤م اًمٗمٕمؾ سمٛمٕمٜمك صٗم٦م اًمٜم٘مص، ويمثػماً 

ـٍ ًمٚمٕم٘مؾ سمحُ  طمٙمؿَ  ٓ ٗمس أناًمٜمّ ذم يِمٕمرون  ًمٙمثرة ُم٤م :لماًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞم   ً 

ـُ احلُ  :أي (وم٤مقاًمقِ  هؿ حمؾ  قمـ ظم٤مـمرِ )ًمذًمؽ  (ذه٥مٌح، ومىمُ  وٓ سمٛمٕمٜمك صٗم٦م  ً

ب ذِ ُمٜمٝمؿ ذم احلٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًم٦م اًمٙمَ   يمثػمٌ ك حتػّم طمتّ )سمٛمٕمٜمك صٗم٦م اًمٜم٘مص  ٌُح واًم٘مُ  ،اًمٙمامل

ٗمز اًم٘مديؿ، اًم٘م٤مئٚمقن سمٜمٗمل اًمٙملم اًمٜم  ) اعمٕمتزًم٦مُ  (معم٤م أًمزَ  ٟم٘مٌص  (1)فٕٟمّ ) :شمٕم٤ممم (قمٚمٞمف

                                                          

= 

قمٛمدة "وىمقًمف ذم "ىم٤مل:  صمؿّ  ،اًم٘مدرة اًمٜم٘مص وقمدمُ  ُمٕمٜم٤مه هق ًمزومُ م ُمـ واًمذي ىمدّ 

إهّن٤م ذم طمّٞمز اإلُمٙم٤من، سمؾ ذم طمّٞمز ": ([2/172 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "ٗملًَ اًمٜم 

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  ؿ ًمٓمٌػ إرؾم٤مهلَ  أنّ  إذ احلؼ   :هفم٤مهرِ  ف أراد سمف ظملَف ًمٙمٜمّ ،سمف شمٍميٌح  "اًمقضمقب

 .[224صـ "رةاعم٤ًميَ "] ًمخ...إ "دٍ ضمقوَ  ومْمؾٍ  وحمُض  ورمح٦مٌ 

  ُمٕمٜمك ًمٚمحٙمؿ قم٘ملً  وٓ أؾول:
ٍ
ف وم٢مٟمّ  :ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف ًمٙمقٟمف ىمٌٞمح٤مً  :سمتٕم٤مًمٞمف شمٕم٤ممم قمـ رء

ّٓ ، و٤مًٓ يم٤من حُم  يم٤من ٟم٘مّم٤مً  إن ٌّ  ف يتٕم٤ممم قمٜمف، وم٤مومٝمؿْ ٠مٟمّ قمٚمٞمف سم ومٛمـ أيـ ًمٚمٕم٘مؾ احلٙمؿُ  إ ف وم٢مٟمّ  :٧ْم وشمث

 ٥م يمثػماً ئ٤مم، وم٠موضَم ُمـ اعمٕمتزًم٦م اًمٚم   يمثػمٍ  رام يملمُ اًمٙمِ  ٦ماحلٜمٗمٞمّ  ط يملمَ وىمد ظم٤مًمَ  ،إىمدام زاّل ُمـ ُمَ 

ًّ  إصم٤مرةَ   .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                   .!لمإوه٤مم، واهلل اهل٤مدي إمم ؾمٌٞمؾ اًم

ؿ ًمف قمٚمٞمف، واعمٕمٜمك أهّن  َػ شمقىمّ  إذ ٓ :قمغم ٟمٗمس احلٙمؿ ٓ ،قمٚمٞمف  ُمٜمّم٥ٌم واًمتحػم   ،ٙمؿسم٤محلُ  ٌؼ ُمتٕمٚمّ  (1)

ف أٟمّ " :ُمٜمٝم٤م ،٦مٍ وقم٘مٚمٞمّ  ٦مٍ ٟم٘مٚمٞمّ  سمدٓئؾ يمثػمةٍ  ًتدقمقن قمغم اؾمتح٤مًم٦م اًمٙمذب قمٚمٞمف ي ٦مَ وا إئٛمّ وضمدُ 

وا ذم صح٦م هذا آؾمتدٓل قمغم ُمذه٥م إصح٤مب ومتحػّم  "قمغم اهلل شمٕم٤ممم ٤مٌل حُم  ، واًمٜم٘مُص ٟم٘مٌص 

= 
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 ٞمٌؾ ُمًتح وهق) سم٤مً ذِ ًمٙم٤من يمَ  ف ىمديامً ٤من يملُمُ ومٚمق يم (اإلظم٤ٌمردُمف ذم ب قمغم شم٘مدير ىمِ ذِ اًمٙمَ 

اًمٜم٘مص  اؾمتح٤مًم٦مُ  يتؿ   ٓ" :٤م ىم٤ملوٟمٕمقذ سم٤مهلل مّ  ،ٝمؿك ىم٤مل سمٕمُْم طمتّ  ،٘مٌص ٟمف ٕٟمّ ) :شمٕم٤ممم (قمٚمٞمف

ّٓ ) ،شمٕم٤ممم (قمٚمٞمف يٛمٙمـ  ٓ"لم:احلرُمَ  ىم٤مل إُم٤ممُ  ،"ٌح اًمٕم٘مكمقمغم رأي اعمٕمتزًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًم٘مُ  إ

  ً ، (1)"ٞمٜمفي٘مٌح سمٕمَ  قمٜمدٟم٤م ٓ اًمٙمذَب  ٕنّ  :ذب سمٙمقٟمف ٟم٘مّم٤مً قمـ اًمٙمَ   ّب ًمرَ ؽ ذم شمٜمزيف ااًمتٛم

 يم٤من ىمقًٓ  ٤مً يم٤من قم٘مٚمٞمّ  إن ،ٟم٘مٌص  اًمٙمذَب  سم٠منّ  احلٙمؿُ ": (2)"اًمتٚمخٞمص" وىم٤مل ص٤مطم٥ُم 

 ، وىم٤مل ص٤مطم٥ُم (4)"ورُ اًمد   (3)مًمزِ  ٤مً يم٤من ؾمٛمٕمٞمّ  ، وإنٌحٝم٤م قم٘ملً ًـ إؿمٞم٤مء وىمُ سمحُ 

 :(5)"ٞمٜمفسمؾ هق هق سمٕمَ  ،ٌح اًمٕم٘مكم٘مص اًمٕم٘مكم واًم٘مُ ًمٜمّ سملم ا ئمٝمر زم ومرٌق  مل": "اعمقاىمػ"

                                                          

= 

ْمح ذًمؽ وؾمٞمتّ  ،ي٘مقًمقن سمف ؿ ٓوهُ  ،ٌح قم٘ملً سم٤مًم٘مُ  هق اًم٘مقُل  ٘مص قم٘ملً سم٤مًمٜمّ اًم٘مقَل  أنّ  ،ُمٜمٝمؿ ٤مً شمقمه  

سمّمح٦م هذا  اًمٙملمَ  طمٞم٨م ظمّص  ،لمُمـ يملم إُم٤مم احلرُمَ : اًمّمٗمح٦م أشمٞم٦م[ اٟمٔمر]   ٟمٗم٤مً سمام ي٠ميت اعمرادُ 

  ً  .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[    .!فسمّمػمشمَ  ـ ٟمّقر اهللُقمٜمد ُمَ  ضمكم   وهق واوٌح  ،ؽاًمتٛم

 ،سم٤مب اًم٘مقل ذم اًمقضمف اًمذي ُمٜمف شمدّل اعمٕمجزُة قمغم صدق اًمّرؾمقل  "يمت٤مب اإلرؿم٤مد"أي: ذم  (1)
 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  135ومّمؾ، صـ

ًُ يـ اًمٗمَ اًمدّ  قد ٟمّمػمحمٛمد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم اًمٓمُ هق  (2)  وشمقذّم  597ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،ٞمٕملقف اًمِم  ٞمٚم

 "ؾشمٚمخٞمص اعمحّم  "و "دمريد آقمت٘م٤مدات"و "ٛملم داب اعمتٕمٚمّ " :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه672سمٌٖمداد ؾمٜم٦م 

ىمقاقمد "و "يٚمخ٤ميني٩م اإلزِ "و "كزسمدة اإلدراك ذم هٞمئ٦م إومل"و ،ازي ذم اًمٙملميـ اًمّر ًمٗمخر اًمدّ 

 .(6/125 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")      .ذًمؽ همػم "اًمٕم٘م٤مئد

ً   اًم٘مقَل  ٕنّ  (3) ً   ٌػ ُمتقىمّ  ،ٟم٘مٌص  اًمٙمذَب  احل٤ميمؿ سم٠منّ  ٛمعِ سمّمدق ذًمؽ اًم ؽ قمغم اًم٘مقل ذم هذا اًمتٛم

ّٓ ر يٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًم٦م اًمٙمذب، و ظَم  ف سمدًمٞمؾٍ صدىمُ  يث٧ٌَم  يًقغ أن ف، وٓسمّمدىمِ  ، ًمٙم٤من هق اًمٙم٤مذم إ

ً  وًمَ   .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                          خيٗمك. يمام ٓ ،ُل إوّ  ُؽ ٖم٤م اًمتٛم

ات واًمّّمٗم٤مت وإومٕم٤مل ٔمر ذم اًمذّ ٤مت واًمٜمّذم اإلهلٞمّ  3اًمريمـ  "ؾشمٚمخٞمص اعمحّم  "أي: ذم  (4)

 . ُمٚمت٘مٓم٤مً  134ذم اًمّّمٗم٤مت، اًم٘مقل ذم اًمّّمٗم٤مت اًمثٌقشمّٞم٦م، صـ 2وإؾمامء، اًم٘مًؿ 

، 8، اجلزء 7ذم اًمّمٗم٤مت اًمقضمقدّي٦م، اعم٘مّمد  4ذم اإلهلّٞم٤مت، اعمرصد  5اعمقىمػ  "اعمقاىمػ" (5)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم.115صـ
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 (ـ ُمٜمٝمؿريل اعمت٠مظّم ٘مِ حم٘م   ك ىم٤مل سمٕمُض طمتّ  ،اًمٜمزاع ٗمٚم٦م قمـ حمّؾ هذا ُمٜمٝمؿ ًمٚمٖمَ  (1)ويمؾ  

                                                          

 "٘مص هق اإلمج٤معُ ٦م اًمٜمّذم إطم٤مًم اًمٕمٛمدةَ " إنّ  "اعمقاىمػ"ف ذم وُمـ هذا اًمذهقل ىمقًمُ  :أؾول (1)

، 8، اجلزء 6٘مّمد ذم اًمّمٗم٤مت اًمقضمقدّي٦م، اعم 4ذم اإلهلّٞم٤مت، اعمرصد  5اعمقىمػ  "اعمقاىمػ"]

هق ُمـ رضوري٤مت  سمٌداه٦م اًمٕم٘مؾ اًمٖمػم اعم٤مؤف، صمؿّ  ف صم٤مسم٧ٌم اُمتٜم٤مقمَ  أنّ  واحلؼ   [،ُمٚمت٘مٓم٤مً  122صـ

ً  " ف ذم يمت٤ميِب ٜمتُ يمام سمٞمّ  ،ذم اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م يـ، وم٤مإلمج٤معُ اًمد    ٌقح قمـ قمٞم٥م يمذٍب ؾمٌح٤من اًم

 [.332-15/323يمت٤مب اًمًػم،  "اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م"] "ُم٘مٌقح

ه س ه  دّ ىمُ -ز اًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمٚمُ  دي قمٌدؼ ؾمٞمّ قمم اعمح٘م  قل ُم٤م وىمع ًمٚمٛمَ ها اًمذُ وُمـ هذ

اإلُم٤مم  ذح وصٞم٦مِ "يـ ذم اًمدّ  ذيمر أيمٛمُؾ " :ىم٤مل طمٞم٨م "٦مٓم٤مًم٥م اًمقومٞمّ اعمَ "ذم  -اًم٘مدد

 جيقز قم٘ملً  قمـ اًمٙمٗمر ٓ اًمٕمٗمقَ  نّ أ"([: 2/822 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "طمٜمٞمٗم٦م أيب

٤مومريـ ذم اًمٙم وختٚمٞمدُ  ،٤مراعم١مُمٜملم ذم اًمٜمّ ري، وختٚمٞمدُ ًمألؿمٕمَ  ٤مً ظملوم -٦ماحلٜمٗمٞمّ  قمٜمد :أي-قمٜمدٟم٤م 

ّٓ  ،٤مً أيْم لً جيقز قم٘م -ريؿمٕمَ إ :أي-٦م قمٜمده اجلٜمّ ً   أنّ  إ ف أٟمّ  :ريـألشعَ  ،ورد سمخلومف ٛمعَ اًم

 ٕنّ  :جيقز ٓ :وطندىا .ٚمؽ اًمٖمػمذم ُمِ  ٌف شمٍّم  إذ اًمٔمٚمؿُ  :يٙمقن فمٚمامً  ف وملٚمٙمِ ذم ُمِ  ٌف شمٍّم 

ًِ سملم اعمُ  رىم٦مَ شم٘متيض اًمتٗم احلٙمٛم٦مَ   سمٞمٜمٝمام سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: شمٕم٤ممم اًمتًقي٦مَ  ء، وهلذا اؾمتٌٕمد اهللُِز ـ واعمُ ح

٤محِل٤َمِت يَم٤مًمْ  ـَ  َُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّم  ِذي َْرِض َأْم َٟمْجَٕمُؾ اًمْ ـ﴿َأْم َٟمْجَٕمُؾ اًم  ْٕ ـَ ذِم ا ِدي
ًِ ُٛمت ِ٘ملَم ـُٛمْٗم

٤مِر﴾ ـَ اضْمؽَمَ  َأمْ ﴿ [،28 :]ص يَم٤مًْمُٗمج  ِذي ٥َم اًم 
ًِ ٞم َئ٤مِت أَ طَم  ً ـَ  َُمٜمُقا  نْ طُمقا اًم ِذي ْجَٕمَٚمُٝمْؿ يَم٤مًم  ٟم 

ْؿ ؾَم٤مء َُم٤م َيُْٙمُٛمقَن﴾ َْٞم٤مُهؿ َوَم٤َمهُتُ ٤محِل٤َمِت ؾَمَقاء حم  ﴿َأوَمٜمَْجَٕمُؾ ، [21 :]اجل٤مصمٞم٦م َوقَمِٛمُٚمقا اًمّم 

ٚمِِٛملَم يَم٤مًمْ ـاًمْ  ًْ ُٙمُٛمقَن﴾ ُٛمْجِرُِملمَ ـُٛم اعم١مُمـ ذم  دُ وختٚمٞم. [36، 35 :]اًم٘مٚمؿ * َُم٤م ًَمُٙمْؿ يَمْٞمَػ حَتْ

قمـ  ، شمٕم٤ممم اهللُف، ومٙم٤من فمٚمامً اًمٌمء ذم همػم ُمقوٕمِ  ف ووعُ ٕٟمّ  :٦م فمٚمؿٌ اًمٙم٤مومر ذم اجلٜمّ وختٚمٞمدُ  ،٤مراًمٜمّ

٤م قمغم ظملف ام جيقز إذا يم٤من قمغم وضمف احلٙمٛم٦م، وأُمّ ٚمٙمف إٟمّ ذم ُمِ  ُف واًمتٍّم . اً يمٌػم اً ذًمؽ قمٚمقّ 

ؾ اجلٜم٦ّم وأهؾ اًمٜم٤ّمر ومٞمٝمام، ظمٚمقد أه "ذح وصٞم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م"] "ٗمٝم٤مً ٞمٙمقن ؾَم وماحلٙمٛم٦م 

 .فإمم هٜم٤م قم٤ٌمرشمُ  .يمٌػماً  اً قمـ ذًمؽ قمٚمقّ   اهللُ، شمٕم٤ممم[142، 139صـ

 اعمٕمتزًم٦م ذم صمٌقت اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمٕم٘مؾ، ومتٙمقن احلٙمٛم٦مُ  هذا ُمذه٥ُم  أنّ  وىمد قمٚمٛم٧َم 

 ،ٙمؿسم٤محلُ  سمؾ ،واًمت٘مٌٞمح ًمٞم٤ًم سم٤مًمٕم٘مؾ اًمتحًلمَ  أنّ  ٤م قمغم ُمذه٥م أهؾ احلّؼ ًمف، وأُمّ  شم٤مسمٕم٦مً 

ّٓ ي٘مٌح  وٓ يًـ اًمٌمءُ  ًمٚمحٙمؿ، ومل شم٤مسمٕم٦مٌ  شم٤مسمٕم٤من ًمٚمحٙمؿ، واحلٙمٛم٦مُ  واًمت٘مٌٞمُح  ٤مًمتحًلمُ وم إذا  إ

ّٓ قمغم ُم٘مت٣م احلٙمٛم٦م  يٙمقن ضم٤مري٤مً  ، وٓكوهَن  رشمٕم٤ممم سمف وم٠مُمَ  طمٙمؿَ  ف هذا وم٘مقًمُ  ،سمف ٙمؿٍ سمٕمد طُم  إ

٦م سمدظمقل جلٜمّا قمغم أهؾ طمٙمؿَ  وم٢من :يم٤من ذًمؽ هق احلٙمٛم٦مُ  ،شمٕم٤ممم يمٞمٗمام طمٙمؿ اهللَ وم٢منّ  :ُمٜمف همٚمطٌ 

= 
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وأٟم٤م أشمٕمج٥م ُمـ " :ٝمؿ هذاطمٙمك يملُمَ  سمٕمدُم٤م) "دذح اعم٘م٤مِص "يٕمٜمل اعمقمم ؾمٕمد ذم 

 (1)(ٌحًـ واًم٘مُ ل احلُ ٠ًمًمتَ اًمٜمزاع ذم ُم ٘ملم اًمقاىمٗملم قمغم حمّؾ يملم ه١مٓء اعمح٘م  

 .(2)"لماًمٕم٘مٚمٞم  

ـُ  ذم  ٓ ،وم٤مقاًمقِ  ٝمؿ هذا ذم حمّؾ يملُمَ  ٚمقا أنّ يت٠مُمّ  يمٞمػ مل"يػ: اًمنّم  أيب ىم٤مل اسم

ذم  ٓ ،٤ٌمدذم أومٕم٤مل اًمٕمِ  ٤مام مُه وم٤مق إٟمّ اًمقِ  اًمٜمزاع وحمؾ   حمؾ  " ؽإن ؾول: .!؟اًمٜمزاع حمّؾ 

                                                          

= 

ّٓ  ػ احلٙمٛم٦مُ يتقىمّ  إذ ٓ :احلٙمٛم٦م يم٤من ذًمؽ حمَض  ،٦م٤مر سمدظمقل اجلٜمّاًمٜمّ أو قمغم أهؾ ،٤مراًمٜمّ قمغم  إ

ـَ طُم  ٙمؿ ٓرود احلُ وىمٌؾ وُ  ٙمٛم٦م،احل ٙمؿ، وملسمّد ُمـ ؾمٌ٘مف ًمٔمٝمقرِ ف سم٤محلُ حتًلم اًمٌمء وشم٘مٌٞمحِ  ً 

 
ٍ
ّٓ ًمف  ٌَح ىمُ  وٓ ًمٌمء  .[131]ىمـ "٦مٓم٤مًم٥م اًمقومٞماعمَ " اهـ يملمُ  "اعمٕمتزًم٦م قمٜمد إ

 ٌح ذم حمّؾ ًـ واًم٘مُ هذا احلُ  ٦مَ قم٘مٚمٞمّ  ـ أنّ ذم اًمذهقل قم همروَ  ٓ :أؾول"ف: ٟمّم   قمٚمٞمف ُم٤م ويمت٧ٌُم 

 ذح"و [225]صـ "رةاعم٤ًميَ "ٜمف ذم يمام سمٞمّ  ،يمؼماء ٦مُ اًمٜمزاع، وم٘مد ذهؾ قمٜمف ضمٚمّ  اًمقوم٤مق ٓ

ؾ سم٤محلًُـ ًمٚمٕم٘م طمٙمؿ ذم ٓ 3ذم إومٕم٤مل، اعمٌح٨م  ٤5مت، اًمٗمّمؾ ذم اإلهلٞمّ  5]اعم٘مّمد  "اعم٘م٤مصد

ىم٤مئٚمقن  ٦مَ ريديّ ٜم٤م اعم٤مشمُ تَ أئٛمّ  ذم اًمذهقل قمـ أنّ  اًمٕمج٥ُم  ،ٟمٕمؿ [283، 282، صـ4واًمُ٘مٌح، اجلزء 

٦م يم٤مإلُم٤مم طمجّ  رةُ يم٤مٟم٧م إؿم٤مقمِ  ، وإنسمر ُمزسمقرٌ ، وذم اًمز  ُمِمٝمقرٌ  ٌح، واًمٜمزاعُ ًـ واًم٘مُ ٦م احلُ سمٕم٘مٚمٞمّ 

يمت٤مب ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد  ُمـ 3يمت٤مب ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد، اًمٗمّمؾ  "إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم"]اٟمٔمر: ذم  اإلؾملم

: اًمٕمٚمؿ سم٠مومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وُمداره قمغم قمنمة أصقل، 3...إًمخ، اًمريمـ  ذم ًمقاُمع إّدًم٦م

ؾ"]اٟمٔمر: ذم  واإلُم٤مم اًمرازي [،134، 1/133 ذم اإلهلّٞم٤مت واًمٜمٔمر ذم  3اًمريمـ  "اعمحّم 

وهمػممه٤م ي٘متٍمون  [147ذم إومٕم٤مل، صـ 3اًمذات واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل وإؾمامء، اًم٘مًؿ 

 ىمقٌل  دمقيز اًمٕمٗمق قمـ اًمٙمٗمر قم٘ملً  قمدمُ  ،ٟمٕمؿ .ذيمر اخللف قمغم ٟمًٌتف ًمٚمٛمٕمتزًم٦م وم٘مط قمٜمد

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                 ٛمٝمقر، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.قمغم ظملف اجلُ  ُمٝمجقرٌ  وٕمٞمٌػ 

ذم أّٟمف  6ذم اًمّمٗم٤مت اًمقضمقدّي٦م، اعمٌح٨م  3ذم اإلهلٞم٤مت، اًمٗمّمؾ  5اعم٘مّمد  "ذح اعم٘م٤مصد" (1)

 .159، صـ4، اجلزء 3ؿ، اًمدًمٞمؾ ُمتٙمٚمّ 

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  225، 224صـ "اعم٤ًميرة" (2)
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يم٤من  (1)ُم٤م يمؾ   نّ أ٦م وهمػمهؿ ذم ريّ سملم إؿمٕمَ  ظملَف  ٓ" ؾلنا: ."اًم٤ٌمري ؾمٌح٤مٟمف صٗم٤مِت 

 واًمٙمذُب  قمٚمٞمف شمٕم٤ممم، ٤مٌل قمٜمف، وهق حُم  هٌ وم٤مًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ُمٜمز   ،٤ٌمداًمٕمِ  ذم طمّؼ  وصػ ٟم٘مصٍ 

 :ٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤مً ذم طم٘م   ٟم٘مصٍ  ف وصُػ ؿ أٟمّ ٟمًٚم   ٓ" ؾول: ؽإن ."٤ٌمداًمٕمِ  ذم طمّؼ  ٟم٘مصٍ  وصُػ 

ف ي٘مّمد ىمتٚمَ  قمٍ ُمٕمّم قمـ ُمقوع رضمؾٍ  ٤ًمئؾٍ اإلظم٤ٌمر ًمسمؾ ىمد جي٥م ذم  ،ف ىمد يًـٕٟمّ 

ف ًمٕم٤مرض اًمٕم٘ملء، وظمروضُم  قمٜمد ٟم٘مصٍ  وصُػ  اًمٙمذَب  ذم أنّ  ظمٗم٤مءَ  ٓ :ؾلنا ."قمدواٟم٤مً 

ّٓ ومع احل٤مضم٦م ًمٚمٕم٤مضمز قمـ اًمدّ  ذي اًم٘مدرة اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٖمٜمل  ف ذم طمّؼ ومرُو  يّمّح  ٓ ،سمف إ

ومٝمق  ،ف شمٕم٤مممدؾِم ٦ًٌم إمم ضمٜم٤مب ىمُ سم٤مًمٜم   ٟم٘مصٍ  ف وصَػ يمقٟمُ  ، وم٘مد شمؿّ -ؾمٌح٤مٟمف- ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .اٟمتٝمك "(2)اهلل   طمّؼ ذم ُمًتحٞمٌؾ 

اًمٜمزاع ذم هذا  طمقن سمتِمخٞمص حمّؾ ؿ يٍم  أهّن  قمجٞم٥ٍم  ٥م ُمـ يمّؾ وأقمجَ  أؾول:

ُمـ إسمقاب ذم هذا اًمٙمت٤مب، ُمع ذًمؽ  قمقى ذم يمثػمٍ اًم٤ٌمب، ويًتٜمدون اهذه اًمدّ 

ذيمر  "اعمقاىمػ" ون وي٘مقًمقن ُم٤م ي٘مقًمقن، وص٤مطم٥ُم ، ويتحػّم ئمٝمر هلؿ اًمٗمرُق  ٓ

ب قمٚمٞمف شمٕم٤ممم: ذِ وىم٤مل ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙملم ذم دٓئؾ اُمتٜم٤مع اًمٙمَ ل اًم٤ٌمب، ذم أوّ  اًمتِمخٞمَص 

 اًمٌٕم٨م. (4)يرِ سمف أضم٤مب قمـ دًمٞمؾ ُمٜمٙمِ و (3)"إمج٤مقم٤مً  ٤مٌل قمٚمٞمف حُم  ، واًمٜم٘مُص ف ٟم٘مٌص إٟمّ "

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                 ر.ومتذيمّ [ 137صـاٟمٔمر: ] مف ومٞمام شم٘مدّ ٞمٜم٤م قمٚمٞمؽ حت٘مٞم٘مَ أًم٘مَ  (1)

 .226، 225صـ "اعم٤ًمَُمرة" (2)

، 8، اجلزء 7ت اًمقضمقدّي٦م، اعم٘مّمد ذم اًمّمٗم٤م 4ذم اإلهلّٞم٤مت، اعمرصد  5اعمقىمػ  "اعمقاىمػ" (3)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 114صـ

 "اعمقاىمػ"ف ذم ف، واًمذي رأيتُ اؾمتح٤مًمتِ  ف ذم أوائؾ سمٞم٤من ُم٤م جي٥م اقمت٘م٤مدُ ُمثٚمُ  [138]اٟمٔمر: صـ مشم٘مدّ  (4)

ذيمره  [،116، صـ8، اجلزء 7ذم اًمّمٗم٤مت اًمقضمقدّي٦م، اعم٘مّمد  4ذم اإلهلّٞم٤مت، اعمرصد  5]اعمقىمػ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[        .عمٕمجزة ودًٓمتٝم٤م قمغم صدق إٟمٌٞم٤مء ي اٜمٙمرِ ذم اجلقاب قمـ دًمٞمؾ ُمُ 
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 اـعايص طذاُب و ،تعاغ هادطوع بمحض ؽضلِ  ثواُب 

 منها طلوه يشءٌ  بجي وٓ ،هعدـِ ب

ًَ يم٘مقل اًمٗمَ  ٤مٍب قمـ إجي ٓ ،اعمٓمٞمع سمٛمحض ومْمؾ اهلل صمقاُب  :مسيـة قمـ  ٗمل، وٓٚم

 ،قمٚمٞمف واضم٤ٌمً  وٓ قراً ًمٞمس ضَم  ،اًمٕم٤ميص سمٛمحض قمدلٍ  يم٘مقل اعمٕمتززم، وقمذاُب  وضمقٍب 

٤مقم٦م ـ ُم٤مت قمغم اًمٓمّ ُمَ  وإصم٤مسم٦مِ  ،قمغم اعمٕمّمٞم٦م اً ٍِمّ ـ ُم٤مت ُمُ ُمَ  شمٕمذي٥ِم  سمقضمقِب  ىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦مُ 

 ،وم٘مط ٖم٤مئراًمّّم  ذة ذم اًمٙمٌػمة، وُمرشمٙم٥ُم ُمـ اعم١ماظَم  ٓسمدّ " :سمح٥ًم ـم٤مقمتف، وىم٤مًمقا

ٓ  ٌُ جي٥م قمغم اهلل  ٓ" :رة٦م وإؿم٤مقمِ ريديّ ٦م ُمـ اعم٤مشمُ اًمًٜمّ   أهؾٕم٤مِذ وقمٜمدٟم٤م ُمَ  ،"فجيقز شمٕمذي

، أو دوهن٤م ٌل قمغم اًمٙم٤ٌمئر سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمّ  اً ٍِمّ ـ ُم٤مت ُمُ قمٛم   ومٚمذًمؽ جيقز اًمٕمٗمقُ  ،رءٌ 

ـُ   .(2)"فاطُم ّذ "و (1)"رةاعم٤ًميَ "امم ذم اهلُ  سمٛمحض ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم، يمذا ىم٤مل اسم

 ب اـكبرةاـقبلة دم مرتكِ  أاهلِ  أؾوال

ُمرشمٙم٥م  وقمٞمدُ " :ٝمؿاًم٘مٌٚم٦م اظمتٚمٗمقا ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، وم٘م٤مل سمٕمُْم  أهَؾ  أنّ  واقمٚمؿْ 

 ف طمٙمؿُ ومحٙمٛمُ  شمقسم٦مٍ  اًمٙمٌػمة سمل إن ُم٤مت ص٤مطم٥ُم " :وي٘مقًمقن "دائٛمل   اًمٙمٌػمة ىمٓمٕمل  

ٝمؿ ٕمُْم سمؾ سم ،هطمقا سمٙمٗمرِ ومٍم   ٤م اخلقارُج ج واعمٕمتزًم٦م، أُمّ اخلقارِ  وهذا ُمذه٥ُم  "٤مراًمٙمٗمّ 

هق ذم  :وإن ىم٤مًمقا واعمٕمتزًم٦مُ  "ذكٌ  ذٟم٥ٍم  يمؾ  " :وىم٤مًمقا ،٤مً أيْمٖمػمة ٥م اًمّّم سمٙمٗمر ُمرشمٙمِ 

٤مر قمٜمدهؿ ُمـ ُمٜمع اًمٙمٗمّ  طمٙمؿُ  فلم، ًمٙمـ عم٤م ظمرج ُمـ اإليامن ومحٙمٛمُ اعمٜمزًمتَ سملم  ُمٜمزًم٦مٍ 

 سم٤مإليامن ُمنموطٌ  (4)٤مٕهّن  :(3)هلؿ ف ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، وآؾمتٖمٗم٤مرِ ودومٜمِ  ،صلة اجلٜم٤مزة

                                                          

 .254صـ "اعم٤ًمَيرة" (1)

 .257، 256ٓسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، صـ "ذح اعم٤ًمَيرة"و .255، 254صـ "اعم٤ًمَُمرة" (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     ."ًمف"ومم يمذا سم٤مٕصؾ، وإَ  (3)

يمر ُمـ ُم٤م ذُ  يمؾ   :أي "فٕٟمّ " :ف، وصقاسمُ اً ؾم٘مٞمٛم٦م ضمدّ  وهل ٟمًخ٦مٌ  ،ئل٤ميمذا سم٤مٕصؾ اعمٓمٌقع ذم سمٛمٌ (4)

= 
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 .وم٤مت اعمنموط طُ ، وإذا وم٤مت اًمنّم قطٌ وُمرسم

 ،ًمٌت٦ماب سم٤مًمٕمٗمق، يٕمذ   يٚمٞمُؼ  ٓ ،ُمٜم٘مٓمعٌ  ه ىمٓمٕمل  وقمٞمدُ " :ٝمؿ ىم٤مًمقاوسمٕمُْم 

 ،(1)نم اعمريزوهذا ُمذه٥م سمِ  ،راً  ظِم  ٦مَ ويدظمؾ اجلٜمّ  ،فقمذاسمُ  ف ُمٜم٘مٓمعٌ ًمٙمٜمّ 

ً  وهمػممه٤م ُمـ اجلٝمّ  (2)واخل٤مًمدي ٤مق ًّ ًمٞمس ًمٚمٗمُ ": رضمئ٦مُ وىم٤مًم٧م اعمُ  ،ٗمٝم٤مء٤مل اًم

اًمذي يٙمقن ُمع  ،٦م ومٝمق ًمٚمٙم٤مومرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ رَ وَ  وقمٞمدٍ  ويمؾ   ،أصلً  وقمٞمدٌ 

 تل ًمٞمسٜمٗم٤من ُمـ أُمّ ِص »ىم٤مل:  اهلل  رؾمقَل  أنّ  صّح  (3)وىمد ،٤مً أيْم ًُؼ ه اًمٗمِ يمٗمرِ 

                                                          

= 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    ومـ وآؾمتٖمٗم٤مر.ة اجلٜم٤مزة واًمدّ صل

 سمٌٖمداد شمقذّم  ،اًمرمحـ اًمٙمقذم احلٜمٗمل اعمٕمتززم محـ اعمريز أسمق قمٌداًمّر  نم سمـ همٞم٤مث سمـ قمٌدسمِ هق  (1)

 .(5/192 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                                 .ذم اًمٗم٘مف "يمت٤مب احلج٩م" :ًمف .ه218ؾمٜم٦م 

 .مل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف (2)

 4/133، 2223 سم٤مب ؾملم، ر: "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"]أي: ذم  "يخاًمت٤مر"ذم  رواه اًمٌخ٤مري (3)

ً   ُي ذاًمؽمُمو ([.1/264 "يمِمػ اًمٔمٜمقن": اٟمٔمر شمرمجتف: )ُمٚمت٘مٓم٤مً  ]أي:  ٤مسقمٌّ  ٜمف قمـ اسمـوطم

 494، صـ2149 ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مدري٦م، ر:اهلل  ر قمـ رؾمقلأسمقاب اًم٘مد "٤مُمعاجل"ذم 

 .شِصٜمٗم٤من ُمـ أُّمتل ًمٞمس هلام ذم اإلؾملم ٟمّمٞم٥ٌم: اعُمرضمئ٦ُم واًمَ٘مَدرّي٦مُ »[ سمٚمٗمظ:ُمٚمت٘مٓم٤مً 

ـُ و وقمـ  [ُمٚمت٘مٓم٤مً  21، صـ62 ُم٦م، سم٤مب ذم اإليامن، ر:اعم٘مدّ  "ًٜمـاًم"ذم  ]أي: قمٜمف فُم٤مضم اسم

[ ُمٚمت٘مٓم٤مً  23، صـ73 ُم٦م، سم٤مب ذم اإليامن، ر:اعم٘مدّ  "ًٜمـاًم"]أي: ذم   ُمٕم٤مً اهلل ضم٤مسمر سمـ قمٌد

ذم  اين  ؼَم اًمٓمَ و .شِصٜمٗم٤من ُمـ هذه إُّم٦م ًمٞمس هلام ذم اإلؾملم ٟمّمٞم٥ٌم: اعُمرضمئ٦ُم واًمَ٘مَدرّي٦مُ »سمٚمٗمظ: 

ـٍ طَم  سمًٜمدٍ  [ُمٚمت٘مٓم٤مً  4/165، 5587 ]سم٤مب اعمٞمؿ، ُمـ اؾمٛمف حمٛمد، ر: "طإوؾَم " قمـ  ً

ذيمر  "شم٤مريخ سمٖمداد"]أي: ذم  قمٛمر  قمـ اسمـ "اًمت٤مريخ"ذم  اخلٓمٞم٥ُم و .ريدؾمٕمٞمد اخلُ  أيب

حٞمح ذم إـملق اًمّّم  سمدعَ  ، وٓ[ُمٚمت٘مٓم٤مً  2/212، 566 حمٛمد واؾمؿ أسمٞمف اًمّم٤ٌمح، ر:ـ اؾمٛمف ُمَ 

 .حم٤مًم٦مَ  ح٦م ٓك إمم اًمّّم ع يؽمىمّ سم٤مًمتٜمق   صمؿّ  ،ًـقمغم احلُ 

، حمٛمد سمـ 445 ًمت٤مسمٕملم، ر:ذيمر شم٤مسمٕمل ا "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء"]أي: ذم  قمـ أٟمس ٞمؿٟمٕمَ  ٕيبو

سم٤مب  "اعمٕمجؿ إوؾمط"] قمـ واصمٚم٦م "اينؼَم أوؾمط اًمٓمَ "و .[9/265، 13836 ر: ؿ،أؾمٚمَ 

= 
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 .ش٦مُ ريّ دَ واًم٘مَ  رضمئ٦مُ اعمُ  :ُمـ اإلؾملم ٟمّمٞم٥ٌم  (1)هلؿ

 عاـصحابة واـتابعمذاهُب  ةاـسنّ  أاهل مذاهُب 

 :٦ماًمًٜمّ  أهؾ واًمت٤مسمٕمقن، وهق ُمذه٥ُم  ف اًمّمح٤مسم٦مُ حٞمح اًمذي قمٚمٞماًمّّم  واعمذه٥ُم 

ٗمق، وُمثؾ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم ذم إطمٙم٤مم، ًمٚمٕمَ  ىم٤مسمٌؾ  -وإن ُم٤مت سمل شمقسم٦مٍ -اًمٙمٌػمة  ٥َم ُمرشمٙمِ  أنّ "

 ب سمٕمْم٤مً ٝمؿ، وإن قمذّ لم يٕمٗمق قمـ سمٕمِْم ٤مومٕمِ سمرمحتف، أو سمِمٗم٤مقم٦م اًمِّم  اهللَ أنّ  :ُمـ اقمت٘م٤مد ٓسمدّ و

ُمٜمٝم٤م سمِمٗم٤مقم٦م  خيرَج  أن ٓسمدّ سمؾ  ،٤مرٚمد ذم اًمٜمّ خي سمف ُمٜمٝمؿ ٓـ قمذ  ُمَ  ، وأنّ ٤مً أيْمُمٜمٝمؿ 

 ٦مُ ٕمّلُمىم٤مل اًم ."٦مَ ف اجلٜمّ ويٙمقن ُمآًمُ  ،اًمٕمذاب قمغم ُم٘مدار ُمٕمّمٞمتف (2)لم، أو سم٤مؾمتٞمٕم٤مب٤مومٕمِ اًمِّم 

                                                          

= 

ـ ُمِ  ٜمٗم٤منِ ِص » :سمٚمٗمظ وقمـ ضم٤مسمر  [،ُمٚمت٘مٓم٤مً  1/442، 1625إًمػ، ُمـ اؾمٛمف أمحد، ر: 

اعمٞمؿ، ُمـ سم٤مب  "اعمٕمجؿ إوؾمط"] شواًم٘مدري٦مُ  اعمرضمئ٦مُ  :اًم٘مٞم٤مُم٦م ل يقمَ ؿ ؿمٗم٤مقمتِ شمٜم٤مهلُ  ل ٓتِ أُمّ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[        .وىمد اٟمجؼم ،ُمٕمتؼمٌ  ص٤مًمٌح  [ُمٚمت٘مٓم٤مً  4/231، 5817 اؾمٛمف حمٛمد، ر:

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                    ."هلام" :فوصقاسمُ  ،يمذا سم٤مٕصؾ (1)

 ف ؼ ٟمٌٞم  ٚمُ ، أٓ شمرى إمم ظُم ىمطّ  ، وُم٤م اؾمت٘مَم يمريؿٌ -إن ؿم٤مء اهلل- أصلً  اؾمتٞمٕم٤مَب  سمؾ ٓ :أؾول (2)
َف سَمْٕمَْمُف َوَأقْمَرَض قَمـ سَمْٕمٍض﴾ ف:إذ ي٘مقل قمٜمف رسم   م ؽ سم٠ميمَر ومام فمٜم   ،[3 :]اًمتحريؿ ﴿قَمر 

ومٞمع ٗمٞمع اًمرّ اعم١مُمٜملم خيرضمقن، ومٞمخرضمقن سمِمٗم٤مقم٦م اًمِّم  أنّ  وىمد صح٧م إطم٤مدي٨ُم  !ُملم إيمرَ 

ّٓ  ٓ إًمفَ " :ـ ىم٤ملُمَ  ف يمؾ  سمرمحتِ  ج اهللُرِ خُي  ، صمؿّ اًمٙمريؿ   ،اهلل  قن قمت٘م٤مءُ يًٛم  وأوًمئؽ  "اهلل إ
، 4/289، 12471 ُمًٜمد أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي، ر: "ُمًٜمده"]أي: ذم  أمحد يمام قمٜمد

يمت٤مب اًمتٕمٌػم، ذيمر أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وشم٤ٌمرك،  "اًمًٜمـ اًمُٙمؼمى"]أي: ذم  ٤ًمئلاًمٜم و ،[292

 ٌل اعم٘مّدُم٦م، سم٤مب َُم٤م أقمٓمل اًمٜمّ "اًمًٜمـ"]أي: ذم  اًمدارُمل، و[4/421، 7692 اجل٤ٌمر، ر:
سم٤مب ذيمر إظم٤ٌمر  "يمت٤مب اًمتقطمٞمد"]أي: ذم  يٛم٦مظمزَ  اسمـ، و[42، 1/41، 52 ُمـ اًمٗمْمؾ، ر:

طم٦م قمـ اًمٜمٌّل  ، 2/712...إًمخ،  إّٟمام خيرج ُمـ اًمٜم٤ّمر َُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف"أّٟمف ىم٤مل:  اعمٍم 

ؾمٕمٞمد اخلدري،  ُمًٜمد أيب "ًٜمداعم"ذم  ]أي: أمحد دوقمٜم .قمـ أٟمس ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقرو

 ٤منٌّ طمِ  لاسمٜمَو [5/74، 14498 اهلل، ر: ، وُمًٜمد ضم٤مسمر سمـ قمٌد188، 4/187، 11898 ر:

 "اًمٕمامل يمٜمز"]اٟمٔمر:  ُمٜمٞمعو [82، صـ183، 182 يمت٤مب اإليامن، ر: "اًمّمحٞمح"]أظمرضمف ذم 

= 
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ُمـ  ُمـ ٟمٗمقذ اًمققمٞمد ذم ـم٤مئٗم٦مٍ  ٓسمدّ  ،ُمـ أٟمقاع اًمٙم٤ٌمئر ٟمقعٍ  يمؾ   أنّ  واًمٔم٤مهرُ "ز: اًمٜم٤مسمٚمُ 

 اٟمتٝمك. (2)"سمف ًمٖم٦مً  (1)ُمـ صدق اًمٓم٤مئٗم٦م عمخت٤مرُ قمغم ُم٤م هق ا ٝم٤م اًمقاطمدُ أىمٚم   ،ٞمفُمرشمٙمٌِ 

 ُمذه٥ُم  اًمذي هق)اًمٙمٗمر  ٗمق همػمَ ًمٚمٕمَ  مجٞمع اعمٕم٤ميص ىم٤مسمٚم٦مً  يمقنُ  ،باجلملةو

َك  ٦م يم٘مقًمف:أي٤مت اًم٘مر ٟمٞمّ  هق ُمٜمّمقُص  (٦م واجلامقم٦ماًمًٜمّ  أهؾ ﴿إِن  اهللَ َٓ َيْٖمِٗمُر َأن ُينْمَ

ف اهلل سمٙمقٟمِ  يمت٤مُب  وأيْم٤مً  ،[ وهمػم ذًمؽ48 :٤ًمءاًمٜم  ] سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمَِـ َيَِم٤مُء﴾

ر هذا اًمتقاشمُ  ، وذم احلدي٨م زاد قمغم طمدّ ُمِمحقنٌ  ويمريامً  ورطمٞمامً  وهمٗمقراً  اً ٗمقّ قمَ 

ومام  ،قسم٦مقمٜمف سم٤مًمتَ  ُمٖمٗمقرٌ  اًمٙمٗمرَ  ٕنّ  :قمغم اًمت٤مئ٥م سم٤مـمٌؾ  اعمٕمتزًم٦م أي٦مَ  ، ومحُؾ اعمْمٛمقنُ 

 .(3)ًمقاىم٦م سمٞمٜمٝمام، وذا ومٞمام ذيمرٟم٤م، يمذا ىم٤مًمٌٞم٤من اًمتٗمر ٞم٘م٧ْم ام ؾِم إٟمّ  ومم، وأي٦مُ دوٟمف أَ 
                                                          

= 

، 14/175، 39289 طمرف اًم٘م٤مف، يمت٤مب اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ىمًؿ إىمقال، اًمِمٗم٤مقم٦م، اإليمامل، ر:

 "دي٤متٕماجل"ذم [ "5/364 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"تف: ]اٟمٔمر: شمرمج قيٖمَ ، واًمٌَ ُمٜمٞمع[ ٟم٘مًل قمـ اسمـ

ٌََٖمقي ذم  "يمٜمز اًمٕمامل": ٟمٗمًف]اعمرضمع   ،وؾمٕمٞمد قمـ ضم٤مسمر  ["دي٤متٕماجل"ٟم٘مًل قمـ اًم
 :ام ي٘م٤ملوم٢مٟمّ  ،ف وم٠مظمرجُمٞم٘م٤مشمَ  إذا أشمؿّ  إؾمػمَ  ؼ، أٓ شمرى أنّ ام أـمٚمَ إٟمّ  ؟!ؼاؾمت٘مَم ومٛمتك أقمتَ  وم٢من

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[         .!اًمٕم٤معملم ُملم، واحلٛمد هلل رّب رَ م إيمشمٕم٤ممم أيمرَ  ؼ، واهللُقمتِ أُ  ؼ، ٓـمٚمِ أُ 

﴾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: (1) ـِ ي ُٝمقْا ذِم اًمد  َٞمَتَٗم٘م  ٜمُْٝمْؿ ـَمآئَِٗم٦ٌم ًم   ،[122 :]اًمتقسم٦م ﴿وَمَٚمْقَٓ َٟمَٗمَر ُِمـ يُمؾ  ومِْرىَم٦ٍم ُم 

ٜمٙمُ  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:ى سم٘مٞم٤مم واطمدٍ يت٠مدّ  واًمٗمرُض  َٗم٦ٍم ُم 
ام وإٟمّ  ،[66 :]اًمتقسم٦م ْؿ﴾﴿إِن ٟم ْٕمُػ قَمـ ـَمآئِ

ـُ ، وٗمل قمـ واطمدٍ قمُ  قمـ  [(418، 5/417 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر شمرمجتف:  طم٤مشمؿ أيب أظمرج اسم

اًمتقسم٦م حت٧م  "شمٗمًػمه"]أي: ذم  "واًمٜمٗمُر  اًمرضمُؾ  :اًمٓم٤مئٗم٦مُ "ذم أي٦م ىم٤مل:   ٤مسقمٌّ  اسمـ

 "ي٦م اًمٕم٤مروملمهد")ف: ]اٟمٔمر شمرمجت ٞمدأظمرج قمٌد سمـ محَ و .[6/1831، 12423 ، ر:66 أي٦م:

، 66قسم٦م، حت٧م أي٦م: اًمت "اًمدر اعمٜمثقر"اٟمٔمر: ] "ومّم٤مقمداً  ضمُؾ اًمرّ  :اًمٓم٤مئٗم٦م"قمٜمف ىم٤مل:  [(5/359

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                    [.ٞمد، ٟم٘مًل قمـ قمٌد سمـ محَ 4/231

 .مل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜم٘مؾ (2)

 قل شمقسم٦م اًمٞم٠مس ُمـ اًمٕم٤ميص دون اًمٙم٤مومر، أو سم٠منّ ىم٦م سم٘مٌف يِمػم إمم طمّمقل اًمتٗمرِ يم٠مٟمّ  أؾول: (3)

 ،اًمٙمٗمر قمغم حمض اعمِمٞمئ٦م دون ُم٤م قمٗمقِ  وإطم٤مًم٦مِ  أي٦مِ  ؾمٞم٤مَق  أنّ  قسم٦م، واحلؼ  ب ًمٚمتَ أىمرَ  اًمٕم٤ميَص 

= 
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ـَ  اهلندّية اـِديوَبنِْدّية ةُ جديّ اـنَ  ادّلةُ   ةاـسنّ  فوا أاهَل خا

سمتثٚمٞم٨م  واخل٤مًمدُي  وُم٤مًمقا إمم ُم٤م ىم٤مل اعمريُز  ،٦ماًمًٜمّ  ٗمقا أهَؾ ظم٤مًمَ  ٦مُ جديّ واًمٜمَ 

 كُ اًمنّم "طمٞم٨م ىم٤مل:  "شم٘مقي٦م اإليامن" ، واىمتٗم٤مه ص٤مطم٥ُم (1)"يمت٤مب اًمتقطمٞمد"ًٛم٦م ذم اًم٘مِ 

 اًمذي يّمػم سمف اإلٟم٤ًمنُ  ى،ّمقرضم٦م اًم٘مُ ُمـ اًمدّ  كُ ، وم٢من يم٤من اًمنّم يٙمقن ُمٖمٗمقراً  ٓ

 ،اهلل جيده قمٜمد راً ه ُم٘مر  ؤُ ومام يم٤من ضمزا ،فيم٤من دوٟمَ  ، وإنؿضمٝمٜمّ  ٚمقدُ ه ظُم ؤُ ومجزا ،يم٤مومراً 

 .(2)"زىوإن ؿم٤مء ضَم  ،ٗم٤مإن ؿم٤مء قمَ  ،وسم٤مىمل اعمٕم٤ميص قمغم رو٤مء اهلل

 قمٚمٞمٝم٤م، ُمٍِم   اًمٙمٌػمة همػمِ  ٥ِم ُمرشمٙمِ  ٕمقا يمٗمرَ ٜمَ ُمـ اخلقارج ُمَ  (3)جداتاًمٜم   :مسيـة

ٌٕمقهؿ ذم شمٙمٗمػم اشمّ  ٦مُ جديّ ، واًمٜمَ قمغم اعمٕمّمٞم٦م، وًمق يم٤مٟم٧م صٖمػمةً  ـ أَسّ ُمَ  وطمٙمٛمقا سمٙمٗمرِ 

 قمغم اًمٙمٌػمة. ٍِمّ اعمُ 

جيقز  ومل ،فذم دًمٞمٚمِ  ام اخللُف إٟمّ  ،قمـ اًمٙمٗمر ذم قمدم اًمٕمٗمقِ  ظملَف  ٓ :مسيـة

٤مومِِٕملَم﴾ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،قمٜمدٟم٤م ف ؾمٛمٕم٤مً وىمققمُ  ًمق  :[ أي48 :رصم  ]اعمدّ  ﴿وَماَم شَمٜمَٗمُٕمُٝمْؿ ؿَمَٗم٤مقَم٦ُم اًمِم 

﴿َُمـ َذا اًم ِذي َيِْمَٗمُع  ف شمٕم٤ممم ىم٤مل:ٕٟمّ  :ٗم٤مقم٦مؿ سم٤مًمِّم إشمٞم٤مهُن  :أي ،ي٘مع ذًمؽ ًمٙمـ ٓ ،ؿمٗمٕمقا

                                                          

= 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                  زقمؿ اعمٕمتزًم٦م. ٦م وسمٓملنِ اًمًٜمّ أهؾ سمٛمذه٥ِم  ىمٓمٕم٤مً  ٟم٤مـمٌؼ 

 (.ه1226اًمقّه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٜم جدي )ت : عمحٛمد سمـ قمٌد"يمت٤مب اًمتقطمٞمد" (1)

 .(6/257 "إقملم")

 .24ذم آضمتٜم٤مب قمـ اإلذاك، صـ 1ذم سمٞم٤من اًمنّمك، اًمٗمّمؾ  1اًم٤ٌمب  "شم٘مقي٦م اإليامن" (2)

ف قمٚمٞم ٟمجدة سمـ قم٤مُمر احلروري احلٜمٗمل، ُمـ رؤوس اخلقارج، ُم٤مَل ] خٕمل.شمٌع ٟمجدة سمـ قم٤مُمر اًمٜم  (3)

 لمف وم٘متٚمقه ذم ؾمٜم٦م شمًع وؾمتّ وىمٞمؾ: اظمتٚمػ قمٚمٞمف أصح٤مسمُ  ،امراًمزسمػم وم٘متٚمقه سم٤مجلِ  اسمـ أصح٤مُب 

ٟمجدة سمـ قم٤مُمر احلٜمٗمل احلروري، -115 طمرف اًمٜمقن، ر: "اإلؾملم شم٤مريخ") .99

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ([.2/727



 838 الباب األّول في اإللهّيات

 ؿ وص٤مطم٥ُم هُ  قااعمٕمتزًم٦م قمغم ُم٤م زقمٛمُ  قمٜمد جيقز قم٘ملً  [ و255ٓ :]اًمٌ٘مرة قِمٜمَْدُه إِٓ  سم٢ِمِْذٟمِِف﴾

 قا.ٙمٛم٦م قمغم ُم٤م فمٜم  ًمٚمحِ  ٤مر خم٤مًمٌػ ُمـ اًمٙمٗمّ  اًمٕمٗمقَ  ُمٜمٝمؿ قمغم أنّ  سمٜم٤مءً  :٦مُمـ احلٜمٗمٞمّ  (1)"ٛمدةاًمٕمُ "

ًِ ِز سملم اعمُ  ىم٦مُ ٙمٛم٦م اًمتٗمرِ احلِ  ىم٤مًمقا: ىمْمٞم٦مُ "  شمًقي٦مٌ  ـ، وذم ضمقاز اًمٕمٗمقِ ء واعمح

ف ٕٟمّ  :ف ُمٜمف شمٕم٤ممموىمققمُ  :أي (قمٚمٞمف شمٕم٤ممم، ومٞمج٥م اًمٕم٘م٤مُب  قم٘ملً ) اًمٕمٗمقُ  (ومٞمٛمتٜمع)سمٞمٜمٝمام 

يمذا ذم  (2)"ٙمٛم٦ماحلِ  ىمْمٞم٦مِ  ًمٙمقٟمف ظملَف  :ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مؾ سمؽمك اًمٕم٘م٤مب ٟم٘مٌص يث٧ٌم 

 ٘م٤مشمف.وُمتٕمٚمّ  "رةاعم٤ًميَ "

 :ذًمؽ سم٤مـمٌؾ  :ومٜم٘مقل ،ٗمقانسمـ َص  ٤م ُم٤م ىم٤مل ضمٝمؿُ وأُمّ ": "خمتٍم اًمٕم٘م٤مئد"وذم 

 أطمداً  َب يٕمذ   ٓ اهؿ ُم٤م يريد، وًمٙمـ وقمد أنّ  ه، وًمف أن يٗمٕمَؾ قمٌٞمدُ  ٤مُس هلل، واًمٜمّ  ٚمَؽ اعمُ  وم٢منّ 

ويمذا  .ذم ُمٞمٕم٤مده خيٚمَػ  ٤مر، ويًتحٞمؾ أن٥م ذم اًمٜمّ خيٚمد اعم١مُمـ اعمذٟمِ  وأن ٓ ،ذٟم٥ٍم  سمٖمػم

ـَ  َب يٕمذ   وقمد أن  ٥مـ اعمذٟمِ ، وًمٙمـ ىمد يٕمٗمق قمـ اعم١مُمِ داً ُم١مسم   ، واًمٙم٤مومرَ ٥م زُم٤مٟم٤مً اعمذٟمِ  اعم١مُم

 ،يٙمقن اًمٕمٗمقُ  ومل ،٤مراًمٙمٗمّ  ٤م ذم طمّؼ أُمّ  ،ؾ سمؽمك اًمققمٞمدم وشمٗمْم  ر  ف شمٙمٕٟمّ  :سمفيٕمذ   وٓ

ـْ طَمؼ   ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:لً ْم  شمٗمو ُم٤مً يم٤من شمٙمر   إنو
شَمٞمْٜم٤َم يُمؾ  َٟمْٗمٍس ُهَداَه٤م َوًَمٙمِ َٔ ﴿َوًَمْق ؿِمْئٜم٤َم 

ّٓ ٤مر يٗمٕمؾ ُمع اًمٙمٗمّ  ف ٓأظمؼم أٟمّ  [13 :]اًمًجدة أي٦م... اًْمَ٘مْقُل ُِمٜم ل﴾ سمٓمريؼ  إ

ً   "ذح اًمٕم٘م٤مئد" ه ُمـ حمٌم  وهمػمُ  (4)واخلٞم٤مزمُ  .اٟمتٝمك (3)"دلاًمٕمَ  ىمد سمًٓمقا  ،ٕمدًمٚم

                                                          

يـ أسمق (1) ٗمل. أي: طم٤مومظ اًمد  ًَ  اًمؼميم٤مت اًمٜم 

 .255ُمع ذطمف، صـ "اعم٤ًمَيرة" (2)

 ٟمٕمثر قمٚمٞمف.مل  (3)

ُمـ  .ه872 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،وُمل احلٜمٗمليـ اًمر  اًمد   ؿمٛمس "اخلٞم٤مزم"ـأمحد سمـ ُمقؾمك اًمِمٝمػم سمهق  (4)

طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح "و اجلُرضم٤مين، يػد اًمنّم ًمٚمًٞمّ  "طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح دمريد اًمٕم٘م٤مئد" :ًمٞمٗمفآشم

يسمؽ ذم خل "٦مٞمّ قٟمِ ذح اًم٘مّمٞمدة اًمٜم "و "ٗمٞم٦مًَ ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜم "و اإلجيل،ًمٚم٘م٤ميض  "اًمٕم٘م٤مئد

 (.5/112 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                                                 .               ذًمؽ وهمػم ،قمٚمؿ اًمٙملم
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 قمٜمٝم٤م. ٝمؿ واجلقاِب دٓئٚمِ  وذيمرُ  ،اًمٕمٗمق قم٘ملً  اُمتٜم٤معُ  :أي ،ذم ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م اًم٘مقَل 

 ٌح قمٜمدًـ واًم٘مُ احلُ  ٦مِ ُمـ ضمٝم٦م قم٘مٚمٞمّ -ٝم٤مم قمغم سمٕمض إوم وعم٤م اؿمتٌف اعم٘م٤ممُ 

، واطمدٌ  ٤مً أيْمٝمام ذم اًمٗمروع ُمذهٌَ  ٚمقا أنّ ، ومتخٞمّ ٝمام واطمدٌ وُمذهٌُ  -٦م يم٤معمٕمتزًم٦مريديّ اعم٤مشمُ 

 ٜمقا أنّ يتٗمٓم   ، وملف قمٚمٞمف شمٕم٤ممم قم٘ملً ٘م٤مسمِ قمِ  ضمقِب اًمٙمٗمر ُمـ اهلل، وو ٜم٤مع قمٗمقِ وم٘م٤مًمقا سم٤مُمت

قمٚمٞمف  سمٜم٧م اعمٕمتزًم٦مُ  ُم٤م ٟمٗمِل  قمغم (1)ٗم٘مقاًمٙمـ اشمّ  ،ٌحًـ واًم٘مُ ٦م احلُ وإن ىم٤مًمقا سمٕم٘مٚمٞمّ  ٦مَ ريديّ اعم٤مشمُ 

 قمٚمٞمف. أُمقرٍ  ُمـ وضمقِب 

، (2)"٤مرًمٜمّ ذم ا دَ ن خيٚمّ أف ومٕم٘مقسمتُ  ،يٕمت٘مد ُمذه٥ٌم  اًمٙمٗمرَ  أنّ " :"اًمتقطمٞمد"وُم٤م ذم 

 قمٜمف واًمقضمقِب  ًملُمتٜم٤معِ  ف ًمٌٞم٤من اًمٗمرق سملم اًمٙمٗمر وؾم٤مئر اًمٙم٤ٌمئر، ٓسم٠مٟمّ  :قمٜمف وم٠مضمٞم٥َم 

 ٦م واجلامقم٦م.هؾ اًمًٜمّ أسم٤مشمٗم٤مق  جي٥م قمٚمٞمف رءٌ  قمٚمٞمف، وٓ

 ٌّ  سم٢مجي٤مسمف هق واضم٥ٌم  :ف ىم٤مًمقاوؿمٜم٤مئٕمِ  ٞمٝمؿ ُمـ اًمقضمقِب قمٚم ٝمقا سمام أوردوعم٤م شمٜم

 ًِ ﴿يَمَت٥َم قَمغَم  يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: (3)ذم آُمتٜم٤من دةً وزي٤م ُم٤مً وشمٙمر   لً شمٗمْم   ،فشمٕم٤ممم قمغم ٟمٗم

مْح٦ََم﴾ ِف اًمر 
ًِ  [47 :]اًمروم ُٛم١ْمُِمٜملَِم﴾ـ﴿َويَم٤مَن طَمّ٘م٤ًم قَمَٚمْٞمٜم٤َم َٟمٍْمُ اًمْ  [12 :]إٟمٕم٤مم َٟمْٗم

ًِ  ف مٙمٜم٤مً يٜمٗمل يمقٟمَ  وهذا ٓ ،وأُمث٤مهل٤م ، ٗمل  ًَ اًمٜم   قمٚمٞمف اعم٠ًمًم٦مُ  ـ اؿمتٌفَ ُمَ  ف، وقمٛمدةُ ذم ٟمٗم

ؼ وواومَ  ،"ٛمدةاًمٕمُ "ُمـ ُمقاوع  ٦م ذم يمثػمٍ ريديّ تزًم٦م سمٛمذه٥م اعم٤مشمُ اعمٕم طمٞم٨م ظمٚمط ُمذه٥َم 

 .ٝمقا قمٚمٞمٝم٤م٘مقن ٟمٌّ واعمح٘م   ،(4)اعمٕمتزًم٦مَ 

جيقز  قمـ اًمٙمٗمر ٓ اًمٕمٗمقَ  عم٤م اظمت٤مر أنّ  "اًمٕمٛمدة" ص٤مطم٥ُم ": "رةاعم٤ًميَ "ذم 

                                                          

 أي: اعم٤مشُمريدّي٦م. (1)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٦262م، صـُم٠ًمًم٦م ذم ذّم اًم٘مدريّ  "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[       ل.قمـ اًم٘مق رضمقعٌ  -ومٙمام شمرى-سم٤معمرام  يٙمـ شمٍمي٤مً  مل وهذا إن :أؾول (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[           [.192-184]اٟمٔمر: صـ .!سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم ل قمٚمٞمؽٚم٘مِ اٟمتٔمر ُم٤م ؾمٜمُ (4)
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 مَ ٦م ٓزِ ختٚمٞمد اًمٙم٤مومر ذم اجلٜمّ  يم٤من اُمتٜم٤معُ  ((1)"ًمٚمٛمٕمتزًم٦م وم٤مىم٤مً وِ "٤مرح: وىم٤مل اًمِّم ) قم٘ملً 

ٙمٛم٦م ًمٕمدم ًمٚمحِ  ٜم٤مٍف ف ُمُ أٟمّ " :ٝمؿ، ومٔمٜم  ٛمٕم٤مً ، سمؾ ؾَم ف قم٘ملً ٟم٘مقل سم٤مُمتٜم٤مقمِ  وٟمحـ ٓ ،فُمذهٌِ 

 .(3)"همٚمطٌ  (2)"٦ٌماعمٜم٤مؾَم 

 أو خفوْت  ضهرْت  حكمةٌ  ؽعلٍ  دم ؿّل  تعاغ هلل

 "أو ظمٗمٞم٧ْم  فمٝمرْت  طمٙمٛم٦مٌ  ومٕمؾٍ  ذم يمّؾ  -ؾمٌح٤مٟمف-ًمف " :ىمقًمٜم٤م أنّ  اقمٚمؿْ  :مسيـة

ف شمٕم٤ممم ومٕمٚمَ  وم٢منّ  :شمرضمع إمم اًمٗم٤مقمؾ سمٗم٤مئدةٍ  رُض  اًمٖمّن ض، إن ومُ رَ ًمٞمس هق سمٛمٕمٜمك اًمٖمَ 

 ٕنّ  :ضرَ اًمٗم٤مقمؾ سمذًمؽ اًمٖمَ  ف ي٘متيض اؾمتٙمامَل ٕٟمّ  :ؾ سم٤مٕهمراضيٕمٚم   ٓ وظمٚم٘مف اًمٕم٤مملَ 

  اًمٖمٜمك قمـ يمّؾ  ٜم٤مذم يمامَل ف، وذًمؽ يُ ومم ُمـ قمدُمِ ف ًمٚمٗم٤مقمؾ أَ طمّمقًمَ 
ٍ
 ، وىم٤مل اهللرء

ـِ اًْمَٕم٤معَملَِم﴾ شمٕم٤ممم: شمرضمع إمم   سمٗم٤مئدةٍ ّن [، وإن ومُ 97 :قمٛمران ] ل ﴿وَم٢مِن  اهلل هَمٜمِل  قَم

ف شمٕم٤ممم أومٕم٤مًمَ  ٘مؾ قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أنّ ٝم٤م إمم ذًمؽ اًمٖمػم، يمام ٟمُ رضمققمُ  كَ يدرَ  سم٠من ،همػمه

إمم  ف ُمـ اًمٗمٕمؾ، ٟمٔمراً إرادشمَ  ٤مً أيْمُمٜمف شمٕم٤ممم، وم٘مد يٜمٗمل  لً شمٗمّْم  ،٤ٌمدشمرضمع إمم اًمٕمِ  عمّم٤مًمَح 

 يٙمقنَ  ف ي٘متيض أنٕٟمّ : قمغم اًمٗمٕمؾ َؾ ٤مقماًمتل حتٛمؾ اًمٗم ،٦م٦م اًمٖم٤مئٞمّ ض سم٤مًمٕمٚمّ رَ شمٗمًػم اًمٖمَ 

وىمد جيقز  ،اعمحذورُ  ومٞمٚمزم آؾمتٙمامُل  ،طمّمقًمف ٓ ـومم ُمِ ٦ًٌم إًمٞمف شمٕم٤ممم أَ ف سم٤مًمٜم  طمّمقًمُ 

قمغم  طم٤مُمٚم٦مٌ  ٦مٌ هم٤مئٞمّ  ٦مٌ قمٚمّ  قمغم اًمٗمٕمؾ، ٓ ٦ٌمٌ ُمؽمشمّ  ف ُمٜمٗمٕم٦مٌ إمم أٟمّ  ف ُمـ اًمٗمٕمؾ، ٟمٔمراً إرادشمُ 

                                                          

 .227صـ "اعم٤ًمَُمرة"أي: ذم  (1)

ل طم٘م   سمف إؾمامقمٞمُؾ  ٤مر، وهذا اًمذي ضمزمَ سملم اعم١مُمـ اعمٓمٞمع واًمٜمّ ُمٜم٤مؾم٦ٌمَ  ٤مر، يمام ٦ٓم واًمٙمٗمّ سملم اجلٜمّ (2)

إيْم٤مح "]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "روح اًمٌٞم٤من"ذم  ([5/182 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) ومٜمديأ

 ريد.يُ  ويٙمؿ ُم٤م ،يِم٤مء ُم٤م يٗمٕمَؾ  شمٕم٤ممم ًمف أن اهللَ أنّ  :قابّم  واًم ([3/369 "اعمٙمٜمقن

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

 .227صـ "اعم٤ًميرة" (3)
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٤م إذا ٕهّن  :ضرَ ُمـ اًمٖمَ   هذا أقمؿ  قمغم اعمحذور، واحلٙمٛم٦مُ  آؾمتٙمامُل  ك يٚمزمَ طمتّ  ،اًمٗمٕمؾ

٤م وأُمّ  ،همرو٤مً  ٓ يم٤مٟم٧م طمٙمٛم٦مً  زْت ضمقّ  ا، وإذرو٤مً همَ  ٞم٧ْم ٤م ُمـ اًمٗمٕمؾ ؾمٛمّ إرادهُت  ٟمٗمٞم٧ْم 

يمذا  ،ف ذم أصقل اًمٗم٘مفٕمرَ سم٤معمّم٤مًمح قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ُم٤م يُ  ٚم٦مٌ ومٛمٕمٚم   -ؾمٌح٤مٟمف- فأطمٙم٤مُمُ 

 .(1)"فذوطمِ "و "رةاعم٤ًميَ "ذم 

ـُ  ٤م رة سمٛمٕمٜمك أهّن وم٘مٝم٤مء إؿم٤مقمِ  ٝم٤م اه٤م قمٜمدشمٕمٚمٞمٚمَ  أنّ  واقمٚمؿْ "يػ: اًمنّم  أيب ىم٤مل اسم

 تٝم٤م، وومقائد هل٤م، وهم٤مي٤مٌت ٥م قمغم ذقمٞمّ شمؽمشمّ  ٤م صمٛمراٌت ُمـ طمٞم٨م أهّن  ،ًمألطمٙم٤مم وم٦مٌ ُمٕمر  

حتٛمؾ قمغم  ٦مٌ هم٤مئٞمّ  ٚمٌؾ ٤م قمِ سمٛمٕمٜمك أهّن  ٗملم، ٓ٘م٤مهت٤م ُمـ أومٕم٤مل اعمٙمٚم  شمٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م ُمتٕمٚمّ 

 .كاٟمتٝم (2)"ٝم٤متِ ذقمٞمّ 

قا سمٚمزوم اًمٕم٨ٌم قمغم ٞمؾ ٕومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم، واؾمتدًمّ ىم٤مًمقا سمقضمقب اًمتٕمٚم واعمٕمتزًم٦مُ 

قمـ اًمٗمقائد  ُم٤م يم٤من ظم٤مًمٞم٤مً  اًمٕم٨ٌُم "ذم اجلقاب:  "اعمقاىمػ" ف، ىم٤مل ؿم٤مرُح شم٘مدير قمدُمِ 

إمم  َم، راضمٕم٦مٌ حُت  ٓ وُمّم٤مًمَح  ٙمؿٍ قمغم طمِ  ُمِمتٛمٚم٦مٌ  ٜم٦مٌ ت٘مِ ُمُ  ف شمٕم٤ممم حمٙمٛم٦مٌ وأومٕم٤مًمُ  ،واعمٜم٤مومع

شمٙمقن  ف، وملتِ ًمٗم٤مقمٚمٞمّ  ُم٘متْمٞم٦مً  ٚملً ف، قمِ قمغم إىمداُمِ  سم٤مقمث٦مً  ٝم٤م ًمٞم٧ًم أؾم٤ٌمسم٤مً ف، ًمٙمٜمّ خمٚمقىم٤مشمِ 

ع ٜم٤مومِ وُمَ  ف اه٤م، سمؾ شمٙمقن هم٤مي٤مٍت اؾمتٙمامًمُ  يٚمزمَ  كف، طمتّ ٕومٕم٤مًمِ  ٦مً هم٤مئٞمّ  ٚملً قمِ  ، وٓأهمراو٤مً 

 ،قمـ اًمٗمقائد ظم٤مًمٞم٤مً  ف قمٌث٤مً أومٕم٤مًمُ  شمٙمقنَ  يٚمزم أن قمٚمٞمٝم٤م، ومل ٦ٌمً ُمؽمشمّ  و صم٤مراً  ،(3)هٔصم٤مرِ 

 ،قمغم اًمٖم٤مي٦م واعمٜمٗمٕم٦مِ  ومٝمق حمٛمقٌل  ،ف شمٕم٤مممومٕم٤مًمِ قمغم شمٕمٚمٞمؾ أ اًم٦مِ د ذم اًمٔمقاهر اًمدّ رَ وَ  وُم٤م

 .(4)"٦ماًمٖم٤مئٞمّ  ٦مِ واًمٕمٚمّ  ضِ رَ اًمٖمَ  دون

                                                          

 .216، 215صـ "اعم٤ًمَُمرة"ُمع ذح  "اعم٤ًمَيرة" (1)

 .216صـ "اعم٤ًمَُمرة"أي: ذم  (2)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.    وم٤مومٝمؿ. ،سم٤مٔصم٤مر إومٕم٤مُل  يٌٕمد أن يرادَ  وٓ "ٕومٕم٤مًمف" :"ذح اعمقاىمػ"اًمذي ذم  (3)

، 8، اجلزء 8ذم أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم، اعم٘مّمد  6ذم اإلهلٞم٤مت، اعمرصد  5اعمقىمػ  "ذح اعمقاىمػ" (4)

= 
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 فودم مسيـة اـعَ  "اإليامن تقوية"دم  اـِديوَبنِدّية ةاهلنديّ  ةجديّ ؿبر اـنَ  ضالـةُ 

 ٤مً ؾم٤مرىم يرطمؿ سمًٚمٓم٤منٍ  -ؾمٌح٤مٟمف-ٚمف ُمثّ " (1)"اإليامن شم٘مقي٦م"٦م ذم جديّ اًمٜمَ  ويمٌػمُ 

 ًمٞملً  ظم٤مئٌػ  ،قمٚمٞمف مٌ ٗمس، وهق ٟم٤مدِ ٜم  ٦م اًمُمف ُمـ ؿم٤مسمؾ صدر قمٜم ،فصٜمٕمتَ  ىم٦مَ اًمن   جيٕمؾ مل

ًّ  ،وهن٤مراً  ًّ  ٟمٔمراً  ٚمٓم٤منَ ًمٙمـ اًم  :ؾم٥ٌٍم  قمغم اًمٕمٗمق قمٜمف سمل (2)ي٘مدر ٚمٓمٜم٦م ٓإمم ىم٤مٟمقن اًم

 يٚمٞمؼ سم٤معم٘م٤مم. ُم٤م كاٟمتٝم (3)"٤مسف ذم ىمٚمقب اًمٜمّ ٙمٛمِ طُم  ىمدرُ  يٜمت٘مَص  ًمئل

 قمغم يمّؾ  ىم٤مدرٌ  -ؾمٌح٤مٟمف-ف أٟمّ  ["نشم٘مقي٦م اإليام"٥م أي: ص٤مطم] اعمًٙملمُ  يدرِ  ومل

 
ٍ
ـ ضمٕمؾ سمؾ قمٛم   !قمغم اًمٕمٗمق قمٜمف ي٘مدرَ  طم٤مؿم٤مه أن ٓ ،يريد ، يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء، ويٙمؿ ُم٤مرء

يٙمقن سمف  إمم ؾم٥ٌٍم  يت٤مَج  ٦م واجلامقم٦م، وطم٤مؿم٤مه أناًمًٜمّ  يٜمدم، قمٜمد أهؾ ف وملصٜمٕمتَ  ىم٦مَ اًمن  

ويمٞمػ  !ف قمـ آٟمت٘م٤مصٙمٛمِ طُم  ويٗمظ ىمدرَ  !إًمٞمف قم٤مئداً  ؾ سمف ٟمٗمٕم٤مً ويّّم  !قمغم اًمٕمٗمق ىم٤مدراً 

دون  ، ويٖمٗمر ُم٤ممجٞمٕم٤مً  ف يٖمٗمر اًمذٟمقَب سم٠مٟمّ  ُمِمحقنٌ  قءٌ وهق مٚم ؟!ف سم٤مًمٕمٗمقىم٤مٟمقٟمِ  يٜم٘مص ىمدرُ 

ً   هٌ وهق ُمٜمز   .وأُمث٤مل ذًمؽ... رطمٞمؿ، ف همٗمقرٌ يِم٤مء، وأٟمّ  ذًمؽ عمـ ًٞم٤من، ٝمق واًمٜم  قمـ اًم

                                                          

= 

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 227صـ

اًمّرطمٞمؿ  اهلل سمـ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ وزم م اًمقه٤مسمٞم٦م اهلٜمدي٦م، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌدإلُم٤م: "شم٘مقي٦م اإليامن" (1)

يمقْت "ىُمتؾ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾم٧ّم وأرسمٕملم وُمئتلم وأًمػ سمٛمٕمريم٦م اًمدهٚمقي،  َٓ يم٤من ذم  "سَم٤م

 اعمٕمريم٦م ُمع آؾمتٕمامر ود  اعمًٚمٛملم. 

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم(. 71، 68، 7/66، 99طمرف إًمػ، ر:  "ٟمزه٦م اخلقاـمر")

ًّ  إصؾ اعمٓمٌقع ىمديامً  "شم٘مقي٦م اإليامن"ذم يمت٤مسمف  هٙمذا يم٤من (2)  صمؿّ  ،لم ذم دهكمسمٛمٓمٌٕم٦م دار اًم

خيٚمق قمـ  ٓ -يمام شمرى-وهق سمٕمد  "ي٘مدر ٓ"ُمٙم٤من  "يٗمٕمؾ ٓ" :وضمٕمٚمقا ،ف ُمـ سمٕمدتف أذٟم٤مسمُ طمرومّ 

 .و٤م[]اإلُم٤مم أمحد ر                          .!هرأومًد اًمد   ُم٤م ٤مرُ ح اًمٕمٓمّ ّمٚمِ واقمتزال، وهؾ يُ  وللٍ 

ذم ذيمر رّد اإلذاك ذم اًمتٍّمف،  3ذم سمٞم٤من اًمتقطمٞمد واًمنمك، اًمٗمّمؾ  1اًم٤ٌمب  "شم٘مقي٦م اإليامن" (3)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 37صـ



 837 الباب األّول في اإللهّيات

 .(1)٤مئٚمٜم٤مذم رؾم قمتزال ُمذيمقرٌ سم٤مٓ ل، واخلٚمطِ ومٞمف ُمـ اخلٌط واًمْمل ُم٤م وشمٗمّمٞمُؾ 

جيقز ذم  ٤م ُم٤موأُمّ  ،اًمٙملم ومٞمام يًتحٞمؾ قمغم اهلل ذي اجللل واإليمرام هذا مت٤ممُ 

ـٍ  يمؾ   ومٗمٕمُؾ  -فف ذم طم٘م  ه وقمدُمُ ذم ٟمٔمر اًمٕم٘مؾ وضمقدُ  ُم٤م يّمّح  :أي-ف شمٕم٤ممم طم٘م    مٙم

ـٍ  ف، ومخرج اًمقاضم٥ُم وشمريمُ  ّٓ  قم٘ملً  واعمًتحٞمؾ، ومام ُمـ مٙم ه ف شمٕم٤ممم إجي٤مدُ وجيقز ذم طم٘م   إ

  ، وسمٕم٨ُم واًمٕم٘م٤مُب  ، ومدظمؾ ذم ذًمؽ اًمثقاُب رو٤مً يم٤من أو قمَ  ف، ذاشم٤مً وإقمداُمُ 
ِ
،  إٟمٌٞم٤مء

ّٓ ُمـ ذًمؽ  ؿمٞمئ٤مً  -ٟمف٤مؾمٌح-، وُم٤م اًمتزم ًمٚمخٚمِؼ  ُح وإصٚمَ  لُح واًمّّم  ، ُم٤مً وشمٙمر   لً شمٗمْم   إ

ّٓ  ُمٕمٌقدَ  وٓ ،قاهؾِم  ٤مَل قل، ٓ ومٕمّ واحلَ  ةُ قل، وسمف اًم٘مقّ واًمٓمَ  ٦مُ ومٚمف اعمٜمّ   .!٤مهإيّ  إ

 

 اتوّ هلاإل مبحُث  تمّ 

 

 

 

             

 

                                                          

ٜمل وسملم أطمزاب قمدوومّمؾ اخل"أي:  (1)  ً  "االتخیف اسملئ رپ اتریخی وتفی"و ،"اًمقّه٤مب ٓم٤مب سملم اًم

طم٤مل»ك اعم٘م٤مل ذم ذح طمدي٨م ُمٜمتٝمَ "و ومقز اعم١مُمٜملم سمِمٗم٤مقم٦م "و ،"ٕمٔم ؿرِز ُمطم"و ،"شٓ شمِمّد اًمر 

٤ٌّمر اعمًٚمقل قمغم إقمداء ًمألسمرار"و ،"اًمِّم٤مومٕملم  ."ؾمٞمػ اجل
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 اتالباب الثاين دم الـبقّ 

 

٤م مّ  ٌل سم٤مًمٜمّ  ٘م٦مٌ وهل ُمتٕمٚمّ  ،أي: اعم٤ًمئؾ اًمتل جي٥م قمغم اعمٙمٚمَّٗملم اقمت٘م٤مُده٤م

ـُ ف اًمر  ٕٟمّ  :ف شمٕم٤مممذًمؽ ذم طم٘م   (1)ام جي٥ميم ،ف جي٥م ًمف، ويٛمتٜمع قمٚمٞمف، وجيقز ذم طم٘م    يم

 اًمث٤مين ُمـ اإليامن.

 واجب معرفُة حؼقق الـّبل 

ٌل أو جيقز أو يًتحٞمؾ قمٚمٞمف، ُم٤م جي٥م ًمٚمٜمّ  ـ جيٝمؾُمَ ": (2)ىم٤مل اًم٘م٤ميض

هف يٜمز   ُم٤م هل قمٚمٞمف، وٓ ٝم٤م ظمالَف ذم سمٕمِْم  يٕمت٘مدَ  أن ـُ ُمَ ٠ميَ  ٓ ،فأطمٙم٤مُمِ  قرَ يٕمرف ُص  وٓ

رك ة اًمدَّ قّ دري، ويً٘مط ذم هُ يَ  إًمٞمف، ومٞمٝمٚمؽ ُمـ طمٞم٨م ٓ يْم٤مَف  جيقز أن  ٓقماّم 

ـ   :٤مرؾ ُمـ اًمٜمّ إؾمٗمَ   سمّم٤مطمٌف دارَ  حيّؾ  ،قز قمٚمٞمفجي ٓ ُم٤م اقمت٘م٤مدُ [ ]و ،اًم٤ٌمـمؾ سمف إذ فم

، وهق يـ رأي٤مه ًمٞمالً ذَ ٚمّ لم اًمضمٚمَ قمـ اًمرَّ   اًمٜمٌل   اطمت٤مطَ  (3)وهلذا اعمٕمٜمك ُم٤م ،اًمٌقار

جيري  ٞمٓم٤منُ اًمِّم » :ىم٤مل هلام صمؿّ  ش٦م٤م صٗمٞمّ إّن »، وم٘م٤مل هلام: (4)٦مذم اعمًجد ُمع صٗمٞمّ  ٌػ ُمٕمتٙمِ 

 .(5)"شومتٝمٚمٙم٤م ٤مً ذم ىمٚمقسمٙمام ؿمٞمئ أن ي٘مذَف   ظمِمٞم٧ُم م، وإيّن رى اًمدَّ آدم َم  ُمـ اسمـ

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                 . ف اعمذيمقر ذم طم٘م   دُ ذًمؽ آقمت٘م٤م ػٙمٚمَّ يمام جي٥م قمغم اعم :أي (1)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  108، صـ2، ومّمؾ، اجلزء 1، اًم٤ٌمب 3اًم٘مًؿ  "ٗم٤ماًمِّم "ذم  :أي (2)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     . ٦مٌ أو ُمّمدريّ  ُمقصقًم٦مٌ  (3)

 ]اعمٞمٛمٜمل[                     .َزوج اًمٜمٌّل  أي:  (4)

ـُ ظمرضمف أ (5) يمت٤مب اًمّمٞم٤مم، سم٤مب ذم اعمٕمتٙمِػ يزوره أهُٚمف ذم اعمًجد،  "اًمًٜمـ"ذم  ُم٤مضمف اسم

 اهلل  ٤م ضم٤مءت إمم رؾمقلأّن   لٌزوج اًمٜمّ لٞمقمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م طُم ، 297، صـ1779 ر:
 قمٜمده ؾم٤مقم٦مً  ومتحدصم٧ْم  ،اًمٕمنم إواظمر ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعمًجد ذم ذم وهق ُمٕمتٙمٌػ  ،زورهشم

ك إذا سمٚمٖم٧م سم٤مب اعمًجد طمتّ  ،ٝم٤مٌُ ٘مٚمِ يُ  اهلل  ٕمٝم٤م رؾمقُل ىم٤مُم٧م شمٜم٘مٚم٥م وم٘م٤مم ُم صمؿّ  ،ُمـ اًمٕمِم٤مء

= 
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أضمٜمٌٞم٦م،  سمرؤيتف ُمٕمف اُمرأةٌ  ٤م هتٛم٦مً ًمق فمٜمّ  ،قمٚمٞمٝمام اًمٙمٗمرَ   ظمٌِم "٤ميب: ٓمّ ىم٤مل اخلَ 

 .(2)"هيٚمٙم٤من سمف ي٘مٕم٤م ذم أُمرٍ  يـ ىمٌؾ أناًمد   هلام ذم طمّؼ  ٟمّمٞمح٦مً  ،(1)ٝمام سمٛمٙم٤من٤مإقمالُمِ  ر إمموم٤ٌمدَ 

 ذم طمّؼ  ٍػ ُمٙمٚمَّ  ٤م اعمٗمروض قمغم يمّؾ أُمّ ": "٦م٥م اًمقومٞمّ ٓم٤مًمِ اعمَ "ز ذم ُم٦م اًمٜم٤مسمٚمُ ىم٤مل اًمٕماّل 

يمامل اعمخٚمقق، ويًتحٞمؾ  ٝمؿ ُمـ صٗم٤مِت جي٥م ذم طم٘م   ُم٤م ومٝمق ُمٕمروم٦مُ  ،ؾ ؾُم إٟمٌٞم٤مء واًمر  

ومٞمٝم٤م  يمامَل  اًمتل ٓ ،٦منميّ ذائؾ، وجيقز قمٚمٞمٝمؿ ُمـ إظمالق اًمٌَ ٘م٤مئص واًمرَّ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمّ 

ٚمؼ قمـ مجٞمع اخلَ  إٟمٌٞم٤مء  اُمتٞم٤مزَ  يٕمت٘مدَ  وأدٟمك ذًمؽ أن .قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ،ٟم٘مَص  وٓ

ه ُمـ اًمٜم٘مص، سمٕمد اقمت٘م٤مدِ  ٚمؼ قمـ صٗم٤مٍت دون مجٞمع اخلَ  (3)ٝمؿتَ ئُمـ اًمٙمامل، وشمؼم سمّمٗم٤مٍت 

دون و (4)ف شمٕم٤ممم دونؿشمَ ءشمؼمو ،ُمـ اًمٙمامل ٚمؼ سمّمٗم٤مٍت قمٜمٝمؿ وقمـ مجٞمع اخلَ  ،اهلل شمٕم٤ممم اُمتٞم٤مزَ 

 .اٟمتٝمك (5)"٘مصُمـ اًمٜمّ  ـ صٗم٤مٍت قمٚمؼ مجٞمع اخلَ 

 وشائُط بني اهلل تعاىل وَخؾؼف األكبقاُء 

ٚم٘مقا ومخُ ، ٚم٘مفسملم اهلل شمٕم٤ممم وظَم  وؾم٤مئطُ   إٟمٌٞم٤مءَ  أنّ  شمٕمٚمؿَ  ٌٖمل أنويٜم

٦م إهار اًم٤ٌمـمٜمٞمّ  لم سملم٦م، ضم٤مُمٕمِ نميّ ٦م وإؿم٤ٌمح اًمٌَ ٙمٞمّ إرواح اعمٚمَ  ٓملم سملمُمتقؾم  

                                                          

= 

ام قمغم ومًٚمّ  ،ن ُمـ إٟمّم٤مرهبام رضمال ٛمرّ وم ، لٌٛم٦م زوج اًمٜمّؾمٚمَ  ًٙمـ أمّ ُمَ  يم٤من قمٜمد ياًمذ

 :ىم٤مٓ شلٞمسمٜم٧م طُم  ٤م صٗمٞم٦مُ إّن  !ٙمامٚمِ ؾْم قمغم رِ » :اهلل  وم٘م٤مل هلام رؾمقُل  ،ٟمٗمذا صمؿّ  اهلل  رؾمقل

ُمـ  يجير ٞمٓم٤منَ اًمِّم  إنّ » :اهلل  وم٘م٤مل رؾمقُل  ،قمٚمٞمٝمام ذًمؽويمؼم  !اهلل رؾمقَل  اهلل ي٤م ؾمٌح٤من

 .شىمٚمقسمٙمام ؿمٞمئ٤مً  ذم أن ي٘مذَف  ظمِمٞم٧ُم  وإيّن  ،مرى اًمدَّ اسمـ آدم َم 

 .]اعمٞمٛمٜمل[                      .أي: سمٛمٙم٤من اًمرؤي٦م (1)

 .2/140، 569 ، حت٧م ر:...وُمـ سم٤مب اعمٕمتٙمػ يدظمؾ يمت٤مب اًمّمٞم٤مم، "َُمٕم٤ممل اًمًٜمـ" (2)

 .]اعمٞمٛمٜمل[                     .ٕمت٘مَد شمؼمئ٦َم إٟمٌٞم٤مء أي: وي (3)

 .]اعمٞمٛمٜمل[                     .أي: دون إٟمٌٞم٤مء  (4)

 .20ىمـ "ٓم٤مًم٥م اًمقومّٞم٦ماعمَ " (5)
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ٌَ ٚمّ ٦ٌم، ومجُ وإٟمقار اًمٔم٤مهريّ  ُمـ ضمٝم٦م و نم،قا ُمـ ضمٝم٦م إضم٤ًمم واًمٔمقاهر ُمع اًم

قمغم  :أي" (1)شٙمؿيمٝمٞمئتِ  ًم٧ًُم » :٤مل اًمٌقاـمـ ُمع اعمالئٙم٦م، يمام ىمو إرواح

هؿ ومٔمقاهرُ  (3)شٛمٜمل ويً٘مٞمٜملٓمٕمِ  يُ ريب   قمٜمد ٞم٧ُم أسمِ » (2)"ٙمؿٙمؿ وُم٤مهٞمتِ صٗمتِ 

ٌَ  ّمٗم٦مٌ ٝمؿ ُمتّ ٜمٞمتُ هؿ وسمُ وأضم٤ًمدُ  يٓمرأ قمغم  ُم٤م ٦م، جيقز قمٚمٞمٝم٤م ـمري٤منُ نميّ سم٤مٕوص٤مف اًم

 ٌَ  قمـ أوم٤مِت  ه٦مٌ ٝمؿ ُمٜمزَّ سمقاـمٜمُ و ٦م،نم ُمـ إقمراض وإؾم٘م٤مم وٟمٕمقت اإلٟم٤ًمٟمٞمّ اًم

٦م قمغم إضم٤ًمم ٚمّ ٛمِ آقمتالٓت اعمُ و ٘م٤مئصقمـ اًمٜمّ  رةٌ ٦م، ُمٓمٝمَّ ٙمٞمّ سمٜمٕمقهتؿ اعمٚمَ  ٦مِ اعمخٚم  

 .(5)اًم٘م٤ميض (4)يمذا ىم٤مل ،٦ماحلٞمقاٟمٞمّ 

 تـزيُف الـّبل ظـ الؼبائح

ٌَ  وإن واًمٜمٌل  "وىم٤مل:   ،نم٦م اًمٌَ جيقز قمغم ضمٌٚمّ  تف ُم٤مجيقز قمغم ضمٌٚمّ و ،نميم٤من ُمـ اًم

ُمـ  اإلمج٤مع قمغم ظمروضمف وشمٜمزهيف قمـ يمثػمٍ  يمٚمٛم٦مُ  ومت٧ْم  ،٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  وم٘مد ىم٤مُم٧م اًمؼماهلمُ 

 .(6)"فذم حمٚم   ٌؾ يمام هق ُمٗمّمَّ  ،اًمتل شم٘مع قمغم آظمتٞم٤مر وقمغم همػم آظمتٞم٤مر ،أوم٤مت

                                                          

ًُ  "اًمّّمحٞمح"ذم  أظمرضمف اًمٌخ٤مري (1) قم، سم٤مب سمريم٦م اًم ، 1922 حقر ُمـ همػم إجي٤مب، ر:يمت٤مب اًمّمَّ

قمٚمٞمٝمؿ  ومِمؼَّ  ،٤مُس ؾ اًمٜمّؾ ومقاَص واَص   لَّ اًمٜمٌ نّ أ اهلل  قمـ قمٌد ،قمـ ٟم٤مومع، 309صـ

 .شكؾم٘مـمٕمؿ وأُ أُ  أفمّؾ  ٙمؿ، إيّن ٞمئتِ يمٝمَ  ًم٧ًُم » :ىم٤مل !ؾؽ شمقاِص إٟمّ  :ىم٤مًمقا ،ؿ٤مهُ ٝمَ ومٜمَ

 ،اعمٜمٓمؼ د سمف ُمّمٓمٚمَح رِ يُ  ومل [2/174، 3اًم٘مًؿ  "ذح اًمِّمٗم٤م"]أي: ذم  يمذا ىم٤مًمف اًمٗم٤موؾ اًم٘م٤مري (2)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.       وم٤مومٝمؿ. ،اعمٛمٙمـ سمخّمقصف سمروزُ  اًمتل قمٜمٝم٤م ،٦ماخل٤مّص  ٦مَ سمؾ احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمقٟمٞمّ 

قمٚم٘مٛم٦م ُمقٓة  ُمـ رضم٤مل اًمٙمقومٞملم، ُم٤م يروى قمـ أمّ  "داعمًٜمَ "ذم  فْ يْ قَ ؾمح٤مق سمـ راهْ أظمرضمف إ (3)

قمـ  اهلل  نك رؾمقُل  :شم٘مقل قمـ قم٤مئِم٦مَ  ،463، صـ2 ، اجلزء1035 إًمخ، ر:... قم٤مئِم٦م

 .شً٘مٞمٜملٛمٜمل ويَ ٓمٕمِ  يُ قمٜمد ريب    أسمٞم٧ُم إيّن »ىم٤مل:  !ؾاِص قؽ شمُ وم٢مٟمّ  :وم٘مٞمؾ ًمف ،ٞم٤ممص٤مل ذم اًمّم  اًمقِ 

 .61، صـ2، اجلزء 3اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م"ذم  :أي (4)

]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                 .[2/174، 3اًم٘مًؿ  "اًمِّمٗم٤م ذح". ]أي: ذم واًم٘م٤مري :أي (5)

 .62، صـ2، اجلزء 1، اًم٤ٌمب 3اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (6)



 081 الباب الثاني في الُنبّوات

 خبقثٌة دم حّؼ األكبقاء  كؾامٌت  اهلـدّية الِديقَبـِْدّية ةجديّ لـَ ّؾة الؾؿِ 
ًّ  ٩ّم متُ  ٝمؿ ذم طم٘م   ٦م يمٚمامٌت جديّ وًمٚمٜمَّ  ٝم٤م ُم٤م ، أظمٗم  قمٜمٝم٤م اًمٓم٤ٌمعُ  ، وشمٜمٗمرامعُ ُمٜمٝم٤م اًم

ُمـ و ًمألٟمٌٞم٤مء، داً يٙمقن ُم٘مٚم   ُمـ وضمفٍ  يَؼ اًمّمدّ  إنّ " طمٞم٨م ىم٤مل: (1)"اط اعمًت٘مٞمؿاًمٍّم "ذم  

 ،كّم ٌِ قر اجلِ لم، سمقاؾمٓم٦م اًمٜم  ٦م شمّمؾ إًمٞمف سمقاؾمٓمتَ اًمنمقمٞمّ  اًمٕمٚمقمُ و ائع،ذم اًمنّم  ٘م٤مً حم٘م   وضمفٍ 

 هق" :ي٘م٤مَل  أن ٤مً أيْميٛمٙمـ و "إٟمٌٞم٤مء شمٚمٛمٞمذُ " :ًمف ي٘م٤مَل  ٛمٙمـ أنسمقاؾمٓم٦م إٟمٌٞم٤مء، ومٞمُ و

ٕم٥م ُمـ ؿُم  ؿمٕم٦ٌمٌ  ٤مً أيْم٦م أظمذ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞمّ  (2)وـمريُؼ  "واطمد ٕؾمت٤مذٍ  شمٚمٛمٞمذٌ  إٟمٌٞم٤مءُ و

أرسم٤مب اًمٙمامل  ه سمٕمُض وع، وؾماّم ذم اًمّر  ع سمٜمٗم٨ٍم رف اًمنّم  قمٜمٝم٤م ذم قمُ اًمتل يٕمؼمَّ  ،اًمقطمل

ٔم٤مم ٟمٌٞم٤مء اًمٕمِ رام وإسملم ه١مٓء اًمٙمِ  وم٤مًمٗمرُق ": -وىم٤مل سمٕمد ذًمؽ- "اًمقطمل اًم٤ٌمـمٜمل ـسم

إٟمٌٞم٤مء ُمثؾ  ٝمؿ إمم٦م إمم إُمؿ ومح٥ًم، وٟمًٌتُ احلٙمؿ واعمٌٕمقصمٞمّ  (3)ٔم٤منّ ُمَ و سم٢مىم٤مُم٦م إؿم٤ٌمح،

 .(4)"ٝمؿ٤ٌمر إمم آسم٤مئِ ٤مء اًمٙمِ ٜمإسم وٟم٦ًٌمِ  ،٤ٌمرٖم٤مر إمم اإلظمقان اًمٙمِ اإلظمقان اًمّم   ٟم٦ًٌمِ 

ّمٛم٦م، ك قمِ ُمثؾ حم٤مومٔم٦م إٟمٌٞم٤مء اًمتل شمًٛمّ  ٔم٦مٍ سمٛمح٤مومَ  وم٤مئزاً  فجيٕمٚمقٟم ٓسمدّ "وىم٤مل: 

ل ُمـ درضم٦م قمك ًمف اًمؽمىمّ اًمذي ادّ  (6)فؿمٞمخِ  وىم٤مل ذم طمؼ   .(5)"٦ماحل٘مٞم٘مٞمّ  قمك اعمٙم٤معم٦مَ وادّ 

                                                          

اًمٖمٜمل اًمدهٚمقي، ىُمتؾ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م  إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌدًمقه٤مسمٞم٦م اهلٜمدي٦م ُم٤مم اإل "ساط ُمًت٘مٞمؿ" (1)

، 99 طمرف إًمػ، حت٧م ر: "ٟمزه٦م اخلقاـمر") ."سم٤مٓيمقت"ؾم٧م وأرسمٕملم وُمئتلم وأًمػ سمٛمٕمريم٦م 

7/66 ،68 ،71.) 

 هق أيْم٤مً  ،كّم ٌِ ه اجلِ اًمتل شمّمؾ إًمٞمف سمقاؾمٓم٦م ٟمقرِ  ،٦ميؼ شمٚمؽ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞمّ ـمريؼ أظمذ اًمّمدّ  :أي (2)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                       ًمخ.إ... ٕم٦ٌمؿم

ومٞمٜمقـمقن إطمٙم٤مم سم٤مٕؿم٤ٌمح  ،سم٤مإلذن شمنميٕم٤مً  ًمألٟمٌٞم٤مء  يريد سمف أنّ  ،ُم٘م٤مم احل٘م٤مئؼ :أي (3)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                 يؼ.يمذًمؽ اًمّمدّ  وٓ ،قمـ احل٘م٤مئؼ ظمٚمٗم٦مً  واعمٔم٤منّ 

ذم سمٞم٤من  2قٓي٦م، اًمٗمّمؾ ن ُوضمقه مت٤ميز اًمٓمريَ٘ملم: اًمٜمٌّقة، واًماًم٤ٌمب إّول ذم سمٞم٤م "ساط ُمًت٘مٞمؿ" (4)

 .34، 33، صـ2إلوم٤مدة وضمقه مت٤مُيز اًمٓمريؼ اًمٜمٌّقة، اهلداي٦م اًمّراسمٕم٦م ذم سمٞم٤من صمٛمرات احل٥ّم اإليامين، ا

 .35صـ "ساط ُمًت٘مٞمؿ" (5)

 ه.1246، اعمتقرّم قمروم٤من سمـ اًمدهٚمقي، اًمذي هق أمحد إؾمامقمٞمؾ أي: ؿمٞمُخ  (6)

 .(7/34، 51طمرف إًمػ، ر:  "اخلقاـمرٟمزه٦م ")
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 ، وسمٜم٤مءً اهلل  ٦م رؾمقلِ ٓمرة قمغم يمامل ُمِم٤مهَب ُمـ سمدو اًمٗمِ  ف يم٤من خمٚمقىم٤مً إٟمّ ": يؼ سمٙمثػمٍ اًمّمدّ 

قم٘مالء اًمٙمالم  ؾمٛمٞم٦م، وـمريِؼ اًمٕمٚمقم اًمرَّ  ُمـ ٟم٘مقشِ  ٤مةً ف ُمّمٗمّ ومٓمرشمِ  ًمقُح  قمٚمٞمف سم٘مٞم٧ْم 

 .(1)"ة إمج٤مًٓ اًمٜمٌقّ  قمغم يمامٓت ـمريِؼ  ٓمرة مٌقًٓ ق ُمـ سمدو اًمٗمِ ًمتحرير واًمت٘مرير، ويم٤من هوا

 امَ وضمٕمؾ ىمدّ  ،٦مف اخل٤مّص ٛمٜمك سمٞمد ىمدرشمِ ه اًمٞمُ يدَ  اهلل شمٕم٤ممم أظمذ يقُم٤مً  أنّ " : إمم...وىم٤مل 

 أقمٓمَل و ؽ يمذاأقمٓمٞمتُ  :وىم٤مل ،يمثػماً  وسمديٕم٤مً  اًمذي يم٤من رومٞمٕم٤مً  ،٦مدؾمٞمّ ُمـ إٟمقار اًم٘مُ  ف ؿمٞمئ٤مً وضمٝمِ 

، واؾمت٠مذن ف إمم احلّؼ شمقضّم  فوطميشمُ  اؾمتدقمك اًمٌٞمٕم٦مَ  ؿمخّم٤مً  أنّ  إمم... ٤مً أيْم ىظمرأأؿمٞم٤مء 

ع ـ سم٤ميَ ُمَ  سم٠منّ  ،ُمـ هذا اًمٓمرف ٚم٦م، ومّم٤مر احلٙمؿُ ه شمٕم٤ممم ذم هذه اعمٕم٤مُمَ  هق ُمٜمٔمقرُ واؾمتٗمن قماّم 

أُمث٤مل شمٚمؽ  وسم٤مجلٛمٚم٦م فمٝمر ُمئ٤مُت  .ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾ   لأيمٗم ،أًمقٍف  تقمغم يدك وإن يم٤مٟمقا ُمئ٤م

 .٤مً ُمؽممَج  ّم٤مً اٟمتٝمك ُمٚمخّ  (2)"ٚمٞم٤مروهت٤م اًمٕمُ ة إمم ذُ اًمٜمٌقّ  ـمريِؼ  ك سمٚمغ يمامُٓت طمتّ  ،ىم٤مئعاًمق

  تعاىلجيب ظذ اهلل األكبقاء وٓ يستحقؾ بعثةُ  ٓ

 ظمالوم٤مً  ،يٚمزم ، وٓ(4)اًمؼمامه٦م (3)ًمٌٕمض ظمالوم٤مً  ،إٟمٌٞم٤مء يًتحٞمؾ سمٕمث٦مُ  ٓ لة:مسل

ي إمم إصالح ، اعم١مد   طمٗمظ ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مملَ ذم ٓزُم٦مٌ  ةَ اًمٜمٌقّ  إنّ " :طمٞم٨م ىم٤مًمقا (5)ًمٚمٗمالؾمٗم٦م

ٙمٛم٦م ف ذم احلِ اعمًتحٞمؾ شمريمُ  ػم اًمٕم٤ممّ ًمٚمخَ  ًمٙمقن٤م ؾم٤ٌٌمً  :قع اإلٟم٤ًمين قمغم اًمٕمٛمقماًمٜمَّ 

 ."٦مواًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلٞمّ 

                                                          

 .١4مًم ػ، صـُم٘مّدُم٦م اعم "ساط ُمًت٘مٞمؿ" (1)

 .165، 164اخل٤ممت٦م، صـ "ت٘مٞمؿساط ُمً" (2)

 .9، صـ5ٌّقة، اجلزء ذم اًمٜمُ  1ذم اًمًٛمٕمٞم٤مت، اًمٗمّمؾ  6اعم٘مّمد  "ذح اعم٘م٤مصد"اٟمٔمر:  (3)

. وىمٞمؾ: ُهؿ أصح٤مب سَمَره٤مم ُمـ "سَمرمَهـ"اًمؼمامه٦م: ـم٤مئٗم٦م ُمـ اهلٜمد، يٕمٌدون صٜماًم، يًّٛمقٟمف:  (4)

 (.218، 218صـ "رة٤ًمُمَ اعمُ ")اٟمٔمر:          .طمٙمامء اهلٜمد إىمَدُملم

 .223، 222صـ "رةاعم٤ًمُمَ "اٟمٔمر:  (5)
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 أهؾ احلّؼ  خمالٍػ لطريؼ لؽـ ظذ وجفٍ و ،بّقةَ الـُ  تقنثبِ يُ الػالشػة 

، احلّؼ  ًمٓمريؼ أهؾ خم٤مًمٍػ  وضمفٍ ًمٙمـ قمغم  ،ةَ ٌقّ تقن اًمٜمُ ثٌِ يُ  اًمٗمالؾمٗم٦مَ  أنّ  واقمٚمؿْ 

ًَ وأّن  ،ٓزُم٦م (1)ةَ ٌقّ اًمٜمُ  ون أنّ ؿ يَر وم٢مّن  :هؿخيرضمقا سمف قمـ يمٗمرِ  مل رون ٜمٙمِ ٦ٌم، ويُ ٤م ُمٙمت

ًّ زول اعمٚمَ ٤م سمٜمُ رون يمقَن ٜمٙمِ اًمٌٕمث٦م قمـ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم سم٤مٓظمتٞم٤مر، ويُ  صدورَ  امء ؽ ُمـ اًم

 (2)٦مِ واجلٜمّ  ،نم إضم٤ًمميمحَ  ،سمف إٟمٌٞم٤مء ٚمؿ سم٤مًميورة ملءُ ٤م قمُ مّ  رون يمثػماً ٜمٙمِ سم٤مًمقطمل، ويُ 

 .(3)م٤م يمٗمروا سمف ٤مر، وذًمؽ اإلٟمٙم٤مرُ واًمٜمّ 

ٝمؿ صٚمِ أرف ُمـ سمقضمقب اًمٌٕمث٦م قمغم اهلل شمٕم٤ممم، عم٤م قمُ  يمام ىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦مُ  (4)جي٥م وٓ

  ح قمٚمٞمف شمٕم٤ممم، ومجعٌ صٚمَ وضمقب إ ذم اًمٗم٤مؾمدِ 
ِ
طمٞم٨م ىم٤مًمقا:  ،هؿق٘مٝمر واومَ ُم٤موراء اًمٜمَّ  ُمـ قمٚمامء

وىم٤مل  ."يٙمقن ٓ نأ، ومٞمًتحٞمؾ اًم٤ٌمرياهلل  طمٙمٛم٦مِ  ٤مء ُمـ ُم٘متْمٞم٤مِت ٟمٌٞمإ رؾم٤مَل إ نّ إ"

ِ ؾُم اًمر   رؾم٤مُل إ" :(5)"ٛمدةاًمٕمُ " ذم لٗمًَ اًمٜمَّ  ز طمٞم   ذمسمؾ  ،ُمٙم٤منز اإلطمٞم   ذميـ رِ ٜمذِ يـ وُمُ ؾ ُمٌنم 

ُمع  (6)فواظمتالـمِ  ٗملًَ اًمٜمَّ ت ّٓ وهذا ُمـ مجٚم٦م زَ  .اٟمتٝمك "فٗمِ ختٚم   اؾمتح٤مًم٦مُ  ٔم٤مهرُ اًماًمقضمقب، و

                                                          

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.    ٝم٤م.شمريمُ  قمغم اًم٤ٌمري  يّمّح  ٓ واضم٦ٌمٌ  :أي ،اًمٌٕمث٦م ٓزُم٦مٌ  :يأ ،ةٌقّ اًمٜمُ إنّ  (1)

 ذم اًميوري ُمدومقعٌ  اًمت٠مويَؾ  وم٢منّ  :يٜمٗمٕمٝمؿ ٓ ٦مٍ ٟمٗم٤ًمٟمٞمّ  وآٓمٍ  وطم٤مٟمٞم٦مٍ رُ  اٍت ذّ سمٚمَ  ٤مرَ واًمٜمّ  ٦مَ ٝمؿ اجلٜمّ وشم٠مويٚمُ  (2)

٤مت ُمـ اًميوريّ  ًمٙمثػمٍ  رةِ ٦م اعمٜمٙمِ هريّ ٤مر اًمدَ ًمٙمٗمّ  دةِ ٚم  اعم٘م ،٦مِ ٞمنميّ اًمٜمَ ُمًٛمقع، وقمـ هذا جي٥م إيمٗم٤مرُ  همػمُ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                طمٞمؾ.ؿ سمٕمد اًمرَّ ٦م، ُمًتؽميـ سمحج٤مب اًمت٠مويؾ، وهؾ ي٘مقم إيامُن يٜمٞمّ اًمدِ 

 .223صـ "اعم٤ًمُمرة"اٟمٔمر:  (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[    ؾمؾ.اًمر   سمٕم٨ُم  -ٟمف٤مؾمٌح-قمغم اهلل  جي٥م ٓ ي:أ ،٦مإمم أصؾ اعم٠ًمًم رضمقعٌ  (4)

 .239، ومّمؾ ذم إصم٤ٌمت اًمرؾم٤مًم٦م، صـ2اًم٘مًؿ  "اًمٕمٛمدة" (5)

 قطعاً فا ظذ وفؼ احلؽؿة ف كؾ  روكُ وتُ  اهلل أفعال             (6)

 ،امم وهمػمهاهلُ  يم٤مسمـ ،٘ملمف ُمـ اعمح٘م  عمـ ؾمٌ٘مَ  شمٌٕم٤مً  ٦م ُمػ اًمٕماّل ر ُمـ اعمّمٜم ىمد شمٙمرّ  :أققل

٘مف ُمـ محٚم٦م ـ واومَ وُمَ  ،ٗملًَ اهلل اًمٜمَّ  اًمؼميم٤مت قمٌد امم أيبذم أُمث٤مل اعم٘م٤مم قمغم اإلُم٤مم اهلُ  إظمذُ 

ر، اًمٔم٤مهر اعمت٤ٌمدِ  قمغم ُمِمٞم٤مً  :ٜم٤مُمـ سمٕمض شمٕم٤مًمٞم٘مِ  اعمذه٥م احلٜمٗمل، وىمد ؾمٙمتٜم٤م قمٚمٞمف ومٞمام ؾمٌَؼ 

 ٦مِ ل إئٛمّ ُمذهٌَ  اؿمت٤ٌمهَ  أقمٜمل ،ٗمظم ُمـ اًمٚمّ ًمٚمٕمث٤مر قمغم اًمٜم٤مفمر اًم٘م٤مس، وىمد يم٤من ُم٤م شم٘مدّ  وطمذاراً 
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 أنّ  وُمٕمٚمقمٌ  .٤م هٜم٤مإمم اإلًمٗم٦م مّ  ُب أىمرَ  ،راعمٕمتزًم٦م قمٚمٞمف، وظمٚمٓمف أطمدمه٤م سم٤مٔظَم  ٚم٦مِ وضمٝمَ  ٦مِ ريديّ اعم٤مشمُ 

ذم هذه اًمٙمٚمامت،  ٗمرداً اًمؼميم٤مت ًمٞمس ُمٜم أسمق اإلُم٤ممُ ، ويٜمًدّ  مل ف واؾمعٌ ، وسم٤مسمُ دّ ومم وأؾَم أَ  اًمت٠مويَؾ 

قمـ اًم٘م٤مل إمم  لم ًمف ذم أُمث٤مل اعمح٤مل، وإذا شمرىمٞم٧َم قاوم٘مِ ُمُ  ٦مِ ريديّ رام اعم٤مشمُ ٜم٤م اًمٙمِ ُمِم٤مخيِ  ٕمٔمؿَ سمؾ شمرى ُمُ 

ؿ ُمـ آقمتزال طم٤مؿم٤مهُ  ؿ صمؿّ ٤مهُ ٤مؿَم ف، وطَم اًمتّمقّ  ٦مِ هلؿ ُمـ أقم٤مفمؿ أئٛمّ  اًمقوم٤مَق  ٞم٧َم احل٤مل، أًمٗمَ 

ٝمؿ، وإن يم٤من طمرى ًمٙمالُمِ ؾ إَ ُم٤م هق اعمحٛمَ  أن أسملّمَ  -سمتقومٞمؼ اهلل- أريدُ  وم٤مٔنَ ! والل وُمـ يمّؾ 

 ظمالوم٤مً  ُم٦مُ اًمٕماّل  ُػ ه اعمّمٜم هق ُم٤م اظمت٤مرَ  ،روع اعم٠ًمًم٦مُمـ ومُ  ّي ذم يمثػمٍ ًمدَ  اعمخت٤مرُ  ،إزمَّ  إطم٥م  

ٌّ  ،ٝمؿراُمِ عمَ   .أيْم٤مً ػ ُمـ اًمدرس ٚمَ قمٚمٞمف ومٞمام ؾَم  ٝم٧ُم يمام ىمد ٟم

 ،ك٩م ؿمتّ قمٜمف قمغم ُمٜم٤مهِ  ف أومٕم٤مًمِ  ذم ُم٠ًمًم٦م صدورِ  ٤مُس ٜمّ وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ: اومؽمىم٧م اًم فلققل

ؿ ٝم٤مر، وهُ سمجِ  يمٗمرٌ  -يمام شمرى-آظمتٞم٤مر، وهذا  وؾمٚم٥ِم  إمم اإلجي٤مِب  اًمت٤مًمٗم٦مُ  ومذه٧ٌم اًمٗمالؾمٗم٦مُ 

 ،"يٗمٕمؾ يِم٠م مل ٤مء ومٕمؾ، وإن ملإن ؿم"وه٤م سمٛمٕمٜمك ًمٙمـ ومّن  ،اًم٘مدرة يًٚمٌقا ًمٗمظَ  وإن مل

وهذا  :، ىم٤مًمقاأو ُمًتحٞمالً  ضم٤ٌمً ام ويم٤من اعم٘مدَّ  ءٌ ؾمقا ،ُم٦مواًمنمـمٞمت٤من ص٤مدىمت٤من سمّمدق اعمالزَ 

 طمؼ   هذه يمٚمٛم٦مُ خلالومٝم٤م، و ٜم٤مٍف ًمٗمٕم٤مًمف، ُمُ  ف ُم٘متضٍ يمامًمَ  ٕنّ  :-ؾمٌح٤مٟمف-قمٚمٞمف  ُمٜمف ٓ وضمقٌب 

 !.يمام ؾمؽمى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،هب٤م سم٤مـمٌؾ  أريدَ 

 اجلٝمؾ قمـ ذم ْت ، وشمٕمدّ قم٧م اإلؾمالمَ ، ادّ -شمٕم٤ممم ظمذهلؿ اهللُ- اومْم٦مُ واًمّر  ضم٤مءت اعمٕمتزًم٦مُ  صمؿّ 

  ٤مل عم٤م يريد، وىم٤مًم٧ْم قمغم اًمٗمٕمّ  ٤م اًمزائٖم٦مُ قم٘مقهلُ  ئ٤مم، ومحٙمٛم٧ْم وًمئؽ اًمٚمِ أ
ِ
ٞم٧م يمَ  ضمقِب سمقُ  ،ومٞمٝم٤م سمٛمؾء

 إنّ " :ىم٤مًمقا مجٞمٕم٤مً  -شمٕم٤ممم ٟمٍمهؿ اهللُ-٦م واجلامقم٦م اًمًٜمّ ٜم٤م أهُؾ تُ وأئٛمّ  ؽ اعمجٞمد،ي٧م قمغم اعمٚمِ وذَ 

 اًمٗمٕمؾِ  ف سمٛمٕمٜمك صح٦مِ وىمدرشمُ  ."قمٚمٞمف طم٤ميمؿَ  ٓ وهق احل٤ميمؿُ  ،جي٥م قمٚمٞمف رء شمٕم٤ممم ٓ اهللَ 

ٔمر إًمٞمٝم٤م، ر سم٤مًمٜمّمه٤م قمغم أظَم ٕطمدِ  شمرضمٞمَح  ؾمقاء، ٓ إًمٞمٝم٤م قمغم طمد   ٝمام مجٞمٕم٤مً ٟمًٌتُ  :أي ،واًمؽمكِ 

 .قا قمٚمٞمف قمـ آظمرهؿ، هذا ُم٤م أمجٕمُ ظمرى هل اإلرادةُ أُ  صٗم٦مٍ  نُ ٠مؿم ام اًمؽمضمٞمُح وإٟمّ 

عم٤م  ػ، وم٤مٕؿم٤مقمرةُ ٚمَ ومٞمام ؾَم قمٚمٞمؽ  ؽ أًم٘مٞم٧ُم ٌح قمغم ُم٤ًمًمِ ًـ واًم٘مُ ٦م احلُ اظمتٚمٗمقا ذم قم٘مٚمٞمّ  صمؿّ 

ك ؿ، طمتّ ذًمؽ ذم أذه٤مِن  ومرؾمَخ  ،ٝم٤موم٤مقمَ ٝم٤م ودِ مَّ  ٗمقَس وا اًمٜمّوهؿ قمّقدُ ُر وُمت٠مظّم  ،واطمداً  قه٤م إسم٤مءً أسمَ 

 قمٚمٞمف  ُمًتحٞمٌؾ  ف ٟم٘مٌص سم٠مٟمّ  ،اًمٙمذب وٟمحقه وا ذم شمٕمٚمٞمؾ اُمتٜم٤معِ قا قمـ ُم٘م٤مم اًمقوم٤مق، وحتػّمُ ٚمُ هَ ذَ 
 ،ؾؾُم اًمر   وإرؾم٤ملِ  ،اًمٙم٤مومر وشمٕمذي٥ِم  ،اعمٓمٞمع يم٢مصم٤مسم٦مِ  ُمـ إومٕم٤مل يٙمـ رءٌ  م ُمًتقرم مليمام ىمد شم٘مدّ 

ّٓ د يقضَم  ًـ ٓىمٌؾ احلٙمؿ، وم٤محلُ  ىمٌٞمح٤مً  وٓ ٜم٤مً ًَ ذًمؽ قمٜمدهؿ طَم  وهمػم سم٤معمح٤ملِ  واًمتٙمٚمٞمِػ  سم٤محلٙمؿ  إ

ّٓ يٕمرف  يمام ٓ  اًمٗمٕمَؾ  ٕنّ  :ٝم٤م إمم اًم٘مدرةيمٜمًٌتِ  أيْم٤مً  ،سمؾ واحلٙمٛم٦مِ  ٝم٤م إمم اإلرادةِ سمف، ومٙم٤مٟم٧م ٟمًٌتُ  إ

ًِ  ذم قم٤مرٍ  ٝم٤م ٘مُ شمٕمٚم   ومٞمّمّح  ،فاإلرادة أو يٛمٜمٕمَ  ُؼ شمٕمٚمُ  ك يًتدقمَل ٝم٤م، طمتّ وظمالومِ  ف قمـ ووم٤مق احلٙمٛم٦مِ ٟمٗم

ّٓ  طمٙمؿَ  ٓ" :وىم٤مًمقا وؾمٓم٤مً  ٙم٤مً ًٚمَ قا ُمَ ؾمٚمٙمُ  ٦مُ ريديّ ٜم٤م اعم٤مشمُ تُ وأئٛمّ  ،لم يم٤مناًمقضمٝمَ  سم٠مّي  ، وًمألومٕم٤مل "هلل إ
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ـٍ طُم  صٗم٦مُ  ًِ  ٌٍح وىمُ  ً ُم٤م هق قمغم وومؼ احلٙمٛم٦م  ُمٜمٝم٤م أو ٓ، وإنّ  ٝم٤م اًمٕم٘مُؾ سم٢مدرايمِ  ٝم٤م، يًتٌد  ذم أٟمٗم

ظمالومِٝم٤م يم٤مًمٕمٙمس، واًمٌّمُء رسمام يٙمقن مٙمٜم٤ًم ذم  اعمٓمٞمع، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق قمغم يمتٕمذي٥م اًمٙم٤مومر وإصم٤مسم٦مِ 

  قُح ٚمُ ُص ػِمه، و٤مًٓ سم٤مًمٜمّٔمر إمم همطمد  ذاشمِف، حُم 
ٍ
ايت، اًمذّ ام يٜمِم٠م قمـ إُمٙم٤مٟمف ؼ اًم٘مدرة إٟمّ ًمتٕمٚمّ  رء

ـٌ ُم٤م ه يمؾَّ  وم٢منّ  :ىمققملاًمقُ  ٞمف آُمتٜم٤معُ يٜم٤مومِ  وٓ اهلل شمٕم٤ممم، وقمـ هذا  ف ومٝمق ُم٘مدورُ ذاشمِ  ذم طمد   ق مٙم

 ٝمؾِ اجلَ  زومِ ف ًمٚمُ ىمققمُ وُ  ُمًتحٞمٌؾ  ،شمٕم٤ممم ذم ىمدرة اهلل سمف داظمٌؾ  واعمخؼَمِ  اعمٕمٚمقمِ  ظمالَف  إنّ "ٟم٘مقل: 

ُم٤م  وم٢منّ  :ىمققملاإلُمٙم٤من اًمقُ  قمغم ؼ اإلرادة ُمتقىمٌػ ف ًمتٕمٚمّ ، وصٚمقطُم "اتلم سم٤مًمذّ اعمح٤مًمَ  واًمٙمذِب 

ٝم٤م ٘مِ ًمٞمس ُمـ ًمقازم شمٕمٚمّ  اًم٘مدرةَ  اهلل شمٕم٤ممم، وذًمؽ أنّ  ُمرادَ  يٙمقنَ  أن يّمّح  ٓ ،فىمققمُ يٛمٙمـ وُ  ٓ

ـٍ  َؼ شمتٕمٚمّ  أن اعم٘مدور، ومٞمّمّح  ضمقدُ وُ   اًمقضمقدَ  وم٢منّ  :ف، سمخالف اإلرادةىمققمِ ًمقُ  إُمٙم٤منَ  ٓ ذايت   سمٛمٛمٙم

 .ي٘مع سمام ٓ َؼ شمتٕمٚمّ  ، ومٞمًتحٞمؾ أنيٜمتٔمر أصالً  ٘مٝم٤م، وًمٞمس سمٕمده رءٌ ػ قمـ شمٕمٚمّ يتخٚمّ  ٓ

وُم٤م ٓ،  ؼ ُمٜمٝم٤م احلٙمٛم٦مَ اهلل شمٕم٤ممم، ُم٤م واومَ  ه٤م ُم٘مدوراُت سم٠مِه  هذا وم٤معمٛمٙمٜم٤مُت  وم٧َم وإذا قمر

ّٓ اإلرادة ُمٜمٝم٤م  ُؼ شمٕمٚمّ  يّمّح  ، ًمٙمـ ٓإجي٤مَب  وٓ ضمؼمَ  ومال ّٓ ، وقاومؼ احلٙمٛم٦مَ سمام يُ  إ ًّ  ًمزمَ  إ  ٗمفُ اًم

 ،هف واظمتٞم٤مرِ ه قمـ إرادشمِ دورِ ًمُّم  :ز اًمقضمقب ُمٜمف شمٕم٤ممميٙمقن ذم طمٞمّ  ؼ ُمٜمٝم٤م احلٙمٛم٦مَ ومام واومَ  ،اعمًتحٞمؾ

يمام شم٘مقل  ؼ اًم٘مدرة سمخالومٝم٤م، و٦ٓم شمٕمٚمّ صحّ  دور سم٤مإلجي٤مب، وؾمٚم٥ِم ُمـ اًمّم   يمام شم٘مقل اًمٗمالؾمٗم٦مُ  ٓ

ػ ظم٤مًمَ  ويمذًمؽ ُم٤م !يمٌػماً  اً ٚمقّ قمُ   ي٘مقل اًمٔم٤معمقن مجٞمٕم٤مً ضمقب قمٚمٞمف، شمٕم٤ممم قماّم ُمـ اًمقُ  اومْم٦مُ واًمّر  اعمٕمتزًم٦مُ 

ف ؼ يمقٟمِ ُمع حت٘م   ف ُمراداً يمقٟمِ  ُمـ اؾمتح٤مًم٦مِ  ُمّر  عم٤م :سم٤مًمٖمػم :أي ،ز آُمتٜم٤معيٙمقن ذم طمٞمّ  ُمٜمٝم٤م احلٙمٛم٦مَ 

 .آقمتزال سملم ىمقهلؿ وىمقل أهؾ اإلؿمٙم٤مل، وووح اًمٗمرُق  وزاَل  ومٔمٝمر إُمرُ ، ُم٘مدوراً 

ؼ ف شمٕمٚمّ ف أٟمّ اهلل شمٕم٤ممم ومتح٘مٞم٘مُ  ٤م ومٕمُؾ وأُمّ ": "اًمٗمقاشمح"اًمٕمٚمقم ذم  اعمقمم سمحرُ  ُؼ اعمح٘م   ٕماّلُم٦مىم٤مل اًم

ل سم٠من ف ذم إزَ ؼ إرادشمُ ، ومتٕمٚمّ ٔمؿ إشمؿّ ضمقد قمغم اًمٜمًّمٚمقُ  ٤من ص٤محل٤مً يم ، قمغم ُم٤مسم٤مًمٕم٤مملَ  زم  ف إزَ قمٚمٛمُ 

 شمٕم٤ممم سم٠من ؼ إرادشمفشمٕمٚمّ  ،ف ُمثالً ؼ، وجي٥م قمغم اىمتْم٤مئِ  هبذا اًمتٕمٚم  د اًمٕم٤مملَ ٛمط، ومٞمقضَم قمغم هذا اًمٜمّ يقضمدَ 

وهذا ٛمط، دا ووضم٤ٌم هبذا اًمٜمّضمِ ، ومقُ ؾمٜم٦مٍ  سمٞمٜمٝمام أًمُػ  ،قح ذم وىم٧ٍم وٟمُ  ،الينذم اًمقىم٧م اًمٗمُ  آدمُ  يٙمقنَ 

 ٟم٦ًٌمَ  أنّ "سمف  أريدَ  وم٢من ،واًمؽمكُ  اًمٗمٕمُؾ  يّمحَّ  سمٛمٕمٜمك أن ٤م اًم٘مدرةُ سم٤مٓظمتٞم٤مر، وأُمّ  ؼ هق اخلٚمُؼ اًمتٕمٚم  

 واطمدةً  ٦ًٌمُ اًمٜمّ ٧مف ًمق يم٤مٟمٕٟمّ  :ومٝمق سم٤مـمٌؾ  "ضمدام وُ ٗمؼ أهّي إمم اإلرادة، واشمّ  ُمت٤ًموي٦مٌ  واًمؽمكِ  اًمٗمٕمؾِ 

هٜم٤مك  دَ قضمِ ُمُ  إذ ٓ :دقضمِ ُمُ  ُمـ همػم دٌ ح، سمؾ وضمقُمرضم   ُمـ همػم شمرضمٞمٌح  اًمؽمكِ  دون ؼ اًمٗمٕمؾِ ومتح٘م  

 وضم٥َم  ٔمر إمم ٟمٗمس اًم٘مدرة، وإنسم٤مًمٜمّ واًمؽمكُ  اًمٗمٕمُؾ  ف يّمّح أٟمّ " :ُمٜمف يدَ أرِ  وإن .ُمٜمف جيلء اًمؽمضمٞمُح 

ٔمؿ قمٚمؿ ُمـ اًمٜمّ ف قمغم ظمالف ُم٤مإرادشمُ  َؼ شمتٕمٚمّ  يٛمٙمـ أن ٓ احلٙمٞمؿَ  وم٢منّ  :إمم احلٙمٛم٦م مه٤م ٟمٔمراً أطمدُ 

اإلرادة ٕضمؾ  ضمقبؼ اإلرادة، ووُ شمٕمٚمّ  ضمقب اًمٗمٕمؾ قمٜمدقُ ًم ٜم٤مٍف ُمُ  وهمػمُ  ومٝمذا صحٞمٌح  "إشمؿّ 

= 



 987 الباب الثاني في الُنبّوات

                                                          

= 

 "ًمٚم٤ٌمري سم٤مىمتْم٤مء ذاشمف شمٕم٤ممم اًمثٌقت واضم٦ٌمَ  ٦مً يمامًمٞمّ  ضمقب احلٙمٛم٦م ًمٙمقن٤م صٗم٦مً احلٙمٛم٦م، ووُ 

 .ًمخإ...  ُمٚمت٘مٓم٤ًم[ 19، صـ1، اًم٤ٌمب 2اعم٘م٤مًم٦م  "اًمٗمقاشمح"]

ٌَ  أطمدِ  ٤م شمرضمٞمُح ؿم٠مُن  اإلرادةُ ": أيْم٤مً وىم٤مل  إمم  اًم٘مدرة هبام، ٟمٔمراً  ُؼ شمٕمٚمّ  يـ صّح ٚمذَ ًملم ااجل٤مٟم

ّٓ ح شمرضّم  وأن ٓ ،سم٤مـمٌؾ  ٍح ُمـ همػم ُمرضم   اًمؽمضمٞمَح  أنّ  ٘م٧محت٘مّ ىمد ام، وإذ ذاهِت  ح هبذا ًمٚمراضمِ  إ

ـَ  أن ٓ وم٘مد دري٧َم  ،اًمؽمضمٞمح أو  ل ُمقضمقداً ٛم  ؾُم  ؾمقاءٌ  ،يث٧ٌم أُمرٌ  وٓ رءٌ  أن يقضمدَ  يٛمٙم

ّٓ  ،واؾمٓم٦مً  ؼ اإلرادة يم٤من سمٕمد حت٘مّ  إن وهذا اإلجي٤مُب ، ت٦مِ دة، أو اعمثٌِ قضمِ اعمُ  ٦مِ إذا وضم٥م ُمـ اًمٕمٚمّ  إ

ّٓ ، ووم٤مًمٗمٕمؾ اظمتٞم٤مري   وآظمتٞم٤مرِ  ّٓ سم٤مٓظمتٞم٤مر، و ومٗم٤مقمٌؾ  يم٤من ذا إرادةٍ  إن دُ قضمِ ، واعمُ اوٓمراري   إ  إ

 .ًمخ[ ...إ21، صـ1، اًم٤ٌمب 2اعم٘م٤مًم٦م  "اًمٗمقاشمح"] "وم٤ٌمإلجي٤مب

ُمـ  يم٤من يمؾ   :٤من يمذًمؽ( أيًمق يم :)راسمٕم٤مً  :ىم٤مًمقا ٦مُ ريّ إؿمٕمَ ": ًمف  "فذطمِ "و "ؿاعمًٚمَّ "وذم 

قمغم ظمالف ُم٘مت٣م  احلٙمؿَ  ٕنّ  :ٙمؿ( ذم احلُ شمٕم٤ممم خمت٤مراً  يٙمـ اًم٤ٌمرُي  )مل ٤مً ٌح قم٘مٚمٞمّ ًـ واًم٘مُ احلُ 

 احلٙمؿ ًمٚمحٙمٛم٦مِ  قاوم٘م٦مَ ُمُ  أنّ  :ف قمـ اًم٘م٤ٌمئح )واجلقاُب شمٜمزهيُ  وىمد وضم٥َم  ،ٌح ىمٌٞمٌح ًـ واًم٘مُ احلُ 

 احلٙمؿ ٕضمؾ احلٙمٛم٦م سم٤مٓظمتٞم٤مر، وىمد قمروم٧َم  ُمـ حقُ هذا اًمٜمّ ام وضم٥َم ف إٟمّ ( وم٢مٟمّ ٥م آوٓمرارَ يقضمِ  ٓ

 ٕنّ  :ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م( جل٤مز اًمٕم٘م٤مُب  :)ظم٤مُم٤ًمً  :)و( ىم٤مًمقا ٥م آوٓمرارَ قضمِ يُ  سم٤مٓظمتٞم٤مر ٓ اًمقضمقَب  أنّ 

ـَ احلُ   ،ف قمٚمٞمف يم٤من قمدًٓ ومٚمق قم٤مىمٌَ  ،اًمٕم٘م٤مب اؾمتح٘م٤مُق  ٌَح اًمثقاب قمغم اًمٗمٕمؾ، واًم٘مُ  اؾمتح٘م٤مُق  ً

ٌَْٕم٨َم َرؾُمقًٓ﴾﴿َوُمَ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ٜمتٍػ ومٞمجقز )وهق ُمُ  سملَِم طَمتَّك َٟم  وم٢منّ  :[15 :]اإلهاء ٤م يُمٜم٤َّم ُُمَٕمذ 

أىمقل ذم  .هذه اًمٕم٤ٌمرة يت٤ٌمدر قمٜمٝم٤م هذا أُمث٤مَل  وم٢منّ  :٤م ذًمؽ(جيقز ُمٜمّ ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمٜم٤م وٓ :ُمٕمٜم٤مه

ام ٟمّ ٌح اًمٕم٘مكم إسم٤مًم٘مُ  اًم٘مقَل  وم٢منّ  :ُم٦مَ الزَ ؿ اعمُ ٟمًٚم   ىمققمل ومالاًمقُ  أراد سمجقاز اًمٕم٘م٤مب اجلقازَ  إن :اجلقاب

إمم  اجلقاز ٟمٔمراً  يٜم٤مذم قمدمَ  اًمٗمٕمؾ ٓ)ذات  (إمم ٟمٔمراً  و)اجلقازُ  ،ذات اًمٗمٕمؾ إمم ٟمٔمراً  ي٘متيض اجلقازَ 

 ٓمالنُ ومٌُ  ،إمم اًمقاىمع واحلٙمٛم٦م ٟمٔمراً  يم٤من متٜمٕم٤مً  إمم ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ، وإن ٟمٔمراً  أراد اجلقازَ  احلٙمٛم٦م( وإن

ّٓ  شمدّل  اًمٙمريٛم٦م ٓأي٦ُم ، ومٜمقعٌ  اًمالزمِ  ُمع  "اعمًٚمَّؿ"] "شمٕم٤ممم اًم٤ٌمري احلٙمٞمؿِ  نَ ٠مف ؿمقمغم قمدم يمقٟمِ  إ

 .سمتٚمخٞمص اهـ اًمٙمؾ   [23، صـ1، اًم٤ٌمب 2اعم٘م٤مًم٦م  "اًمٗمقاشمح"ذطمف 

 ٤مً اقمتزاًمٞمّ  ضمقسم٤مً ف ًمٞمس وُ ذم أُمث٤مل اعم٘م٤مم، وأٟمّ  رامُ اًمذي شم٘مقل سمف ه١مٓء اًمٙمِ  ُمٕمٜمك اًمقضمقِب  وم٤مؾمت٤ٌمنَ 

 :"قم٘مكم   ، أو واضم٥ٌم جي٥م قم٘مالً " :ؿٞمف ىمقهلُ يٜم٤مومِ  ، و٤ٓمً طمٜمٗمٞمّ  طمٜمٞمٗم٤مً  ٤مً ٜمٞمّ ؾُم  -سمحٛمد اهلل-، سمؾ ٤مً ومٚمًٗمٞمّ  وٓ

ًّ يتقىمّ  ذقمل   ، ٓ، حيٙمؿ سمف اًمٕم٘مُؾ قم٘مكم   قمغم هذا اًمقضمف أيْم٤مً  اًمقضمقَب  وم٢منّ   .ٛمعػ قمغم اًم

َـّ  وٓ :أققل ظمالف  ٦مَ شمًتٚمزم ُم٘مدوريّ  ٓ ،احلٙمٛم٦م ُم٤م هق ظمالُف  ٦مَ ُم٘مدوريّ  قمٜمؽ أنّ  يذهٌ

احلٙمٛم٦م، يمام  ُمـ طمٞم٨م هق ظمالُف  ٓ ،فٔمر إمم ذاشمِ ف سم٤مًمٜمّتَ ُم٘مدوريّ  وم٢منّ  :احلٙمٛم٦م ٦مَ احلٙمٛم٦م أو ُم٘مدوريّ 
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 واًمٙمذب، وم٤مًمتٕم٤مزم ٝمؾِ اجلَ  ٦مَ شمًتٚمزم ُم٘مدوريّ  ٓ ،فذاشمِ  سمف ذم طمد   واعمخؼَمِ  اعمٕمٚمقمِ  ظمالِف  ٦مَ ُم٘مدوريّ  أنّ 

ًّ  يٙمقن شمٕم٤مًمٞم٤مً  ٓ ،سم٤مٓظمتٞم٤مر واخلؼمِ  واًمٕمٚمؿِ  احلٙمٛم٦مِ  ٗم٤مِت قمـ خم٤مًمَ  واجلٝمؾ واًمٙمذب  ٗمفِ قمـ اًم

 .٤مرجّ اًمٗمُ  ٦مُ جديّ هذه إىمذار، يمام شمزقمؿ اًمٜمَ إُمٙم٤منُ  -سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذُ - ك يٚمزمَ تّ سم٤مٓظمتٞم٤مر، طم

ٝمام ف ٟمًٌتُ وظمالومَ  اًمٗمٕمَؾ  ٕنّ  :ٜم٤مذم احلٙمٛم٦م قمغم خم٤مًمػ اًمٕمٚمؿ واخلؼمعمُ  ىمٞم٤مَس  ٓ  :قؾَت  فنن

يمذًمؽ  ومف، وٓسمخال ف ًمٕمٚمؿ ظمالومف وٕظمؼم، ومٚمق وىمع ظمالومُ إمم اًمٕمٚمؿ واخلؼم ؾمقاءٌ  مجٞمٕم٤مً 

ذم ٟمٗمس  احلٙمٛم٦م شمٙمقن ًمّمٗم٦مٍ  ٜم٤موم٤مةُ وسم٤مجلٛمٚم٦م ُمُ  .فيٙمـ أن شم٘متْمٞمَ  مل ؿمٞمئ٤مً  ٤م إذا ٟم٤موم٧ْم ٢مّن وم :احلٙمٛم٦مُ 

 اخلؼمُ  :ي٘م٤مل سمخالف ظمالف اًمٕمٚمؿ واخلؼم، ٓ ،يٙمقن ُم٘مدوراً  ومال ،فُمـ ذاشمِ  اًمٗمٕمؾ، ومٞم٠ميت اعمٜمعُ 

اًمٙم٤مئٜم٦م  ّمٗم٦مَ شمٚمؽ اًم ، واحلٙمٛم٦مُ احلٙمٛم٦مَ  ، واإلرادةُ اإلرادةَ  ، واًمقاىمعُ اًمقاىمعَ  ، واًمٕمٚمؿُ يتٌع اًمٕمٚمؿَ 

هذا طمٞم٨م  ٕنّ  :يـُم٘مدورَ  همػمَ  أيْم٤مً اًمٕمٚمؿ واخلؼم  ومٞمٙمقن ظمالُف  ،ٛمٝم٤مئذم ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ هب٤م يال

ٌَ  يم٤من أطمدُ   ي٠ميت اعمٜمعُ  يمام ؾمٞم٠ميت، ومال ٞمٝمام طمٙمٛم٦مٌ ًمٚمحٙمٛم٦م، ورسمام يٙمقن ذم يمٚمَ  ٜم٤مومٞم٤مً ل اًمٗمٕمؾ ُمُ ضم٤مٟم

 ،ذم اًمٗمٕمؾ قمـ صٗم٦مٍ  عمٜمعا قءَ ُِم وًمٙمـ ٟمُ  ،ٟمٕمؿ :قؾُت ؟!. ٌؾ احلٙمٛم٦م، ومٙمٞمػ سمتقاسمٕمٝم٤مُمـ ىمِ  أصالً 

 .٦ماًمذاشمٞمّ  ٦مَ ٜم٤مذم اعم٘مدوريّ يُ  ف، ومالذاشمِ  ه قمـ ٟمٗمسقءَ يٙمقن ٟمِم ٓ

ّٓ يذه٥م إًمٞمف  ُم٤م مل :فؿـفا ٤م اًمٗمروعُ ٚمقا، أُمّ هذا هم٤مي٦م اًمٙمالم ومٞمام أّص  ضمقب يمقُ  ،ٝمؿسمٕمُْم  إ

ٕمذي٥م يم٤مُمتٜم٤مع شم ،٦م ومٞمفريّ ٦م إؿمٕمَ إئٛمّ   ووم٤مُق أٟم٤م ًمٜمٗمِز  اظمؽمُت  ُم٤م :ومـفا .ومر قم٘مالً ٤مقمذاب اًمٙم

 ومٞمف قمٜمدي قمدمُ  اضمُح م٤م اًمرّ  ت٥م أيْم٤مً اًمٙمُ  ؾ وإٟمزاَل ؾُم اًمر   أقمٜمل إرؾم٤مَل  ،، وهذا اًمٗمرعُ ٓمٞمع قم٘مالً اعمُ 

، وإًمٞمف وًمف احلٙمؿُ  ريد، ًمف اعمٚمُؽ يُ  يِم٤مء وحيٙمؿ ُم٤م ـ يٗمٕمؾ ُم٤مضمقب اًمٕم٘مكم، ومًٌح٤من ُمَ اًمقُ 

 .!اًمٕم٤معملم ٕمقن، واحلٛمد هلل رّب رضَم شمُ 

 إمجاظاً  ات قطعاً الّذ ب حماٌل ، فذاتِ  دم حّد  كان كؼصاً  ما

ًّ يم٤مًمٙمذب واجلَ  ،فذاشمِ  ذم طمدّ  يم٤من ٟم٘مّم٤مً  ُم٤م أنّ  :سمحٛمد اهلل ؾفتحّص   ،جزٗمف واًمٕمَ ٝمؾ واًم

ًِ  أقمٜمل إقمدامَ   ف أو ىمدرشمِ ف أو طمٙمٛمتِ قمٚمؿ ٟمٗم
ٍ
 ف حم٤مٌل ومذًمؽ يمٚم   ،-وقمال قمزّ -ف صٗم٤مشمِ ُمـ  ف أو رء

يٙمـ  وُم٤م مل .ؾ وؾم٤مئر اًمٕم٘مالءسم ،٦م٦م وؾم٤مئر أهؾ اًمًٜمّريّ سمٞمٜمٜم٤م وسملم إؿمٕمَ  ،إمج٤مقم٤مً  ىمٓمٕم٤مً  ،اتسم٤مًمذّ 

 ًِ ومذًمؽ  ، سمفًمق وىمع، يمخالف اعمٕمٚمقم واعمخؼَم  إن ُمـ ظم٤مرٍج  ام يٚمزُمف ٟم٘مٌص وإٟمّ  ،فيمذًمؽ ذم ٟمٗم

سم٤مًمذات  فـ أطم٤مًمَ اإلرادة، وُمَ  ة دوناًم٘مدر َؼ سم٤مًمٖمػم، ومٞمٙمقن ُمتٕمٚمّ  ات، ُمًتحٞمٌؾ سم٤مًمذّ  ُم٘مدورٌ 

ٌح، عم٤م ومٞمف ُمـ اًم٘مُ  ٜم٤مذم احلٙمٛم٦مَ يُ  ومٕمؾٍ  يمؾ   ٦مِ ريديّ ٜم٤م اعم٤مشمُ تِ أئٛمّ  أو ُمٝمجقر، وُمٜمف قمٜمد ٌل ف ُم١موَّ ومٙمالُمُ 

هل٤م  ًمٚمحٙمٛم٦م، ومتًتحٞمؾ سم٤مًمٖمػم، أو ىمْمٞم٤مٍت  ٜم٤مومٞم٦مً ذم يمقن سمٕمض إومٕم٤مل ُمُ  ختتٚمػ إٟمٔم٤مرُ  صمؿّ 

ؾ ؾُم اًمر   ٛمٝمقر، وإرؾم٤ملِ اجلُ  اًمٓم٤مئع قمٜمد ٗمل، وشمٕمذي٥ِم ًَ اًمٜمَّ اًمٙم٤مومر قمٜمد ومتج٥م يمذًمؽ، يمٕمٗمقِ 

= 



 989 الباب الثاني في الُنبّوات

                                                          

= 

 ىمْمٞم٤مٍت  وٓ ،ًمٚمحٙمٛم٦م ٜم٤مومٞم٦مً شمٙمقن ُمُ  أو ٓ] ال وٓٓمٞمع قمٜمدهؿ، أو ٓ، وٓ، وماعمُ  وإصم٤مسم٦مِ  ،قمٜمده

يمام  ([ّم٤ٌمطملاعمحمٛمد أمحد )ىمققمل. ز اإلُمٙم٤من اًمقُ سمؾ شمٙمقن ذم طمٞمّ  ،دم٥م وٓ ،شمًتحٞمؾ ومال ،هل٤م

 .ًٓ وأوّ  راً هلل آظِم  ، واحلٛمدُ الً ُمٗمّمَّ  [160-156ذم اإلهلّٞم٤مت، صـ 1]اٟمٔمر: اًم٤ٌمب  ُمرّ 

ٝمؿ، يمالُمِ  هذا شم٘مريرُ  !وسمف آقمتّم٤مم وسم٤مهلل اًمٕمّمٛم٦مُ  !إىمدام زاّل ف ُمـ ُمَ وم٢مٟمّ  :ـ هذا اعم٘م٤ممأشم٘مِ 

، قارد اًمت٠مصٞمؾقمغم ُمَ  ٜم٠مِت وًمْ  -هؿقمٚمٞمٜم٤م أٟمقارُ  هؿ، وأومٞمْم٧ْم أهارُ  ؾم٧ْم دّ ىمُ -ٝمؿ راُمِ قمغم ـمٌؼ ُمَ 

ـٍ  :سم٤مجلٚمٞمؾ ُمًتٕمٞمٜم٤مً  فلققل ٝم٤م، قمغم ٚم  ٝم٤م وضُم ٝم٤م، دىم  ذم يمقن أومٕم٤مل اهلل يمٚم   أن يرشم٤مَب  ُم٤م يم٤من عم١مُم

ّٓ  ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ ومام ،ف اًم٤ٌمًمٖم٦موومؼ طمٙمٛمتِ  ّٓ شمرك ُم٤م شمرك  ، وٓحلٙمٛم٦مٍ  إ  ذم يمّؾ  ، سمؾ ًمفسمحٙمٛم٦مٍ  إ

ّٓ هق، وٓ ٓ ؿٌ ٙمَ طمِ  وشمركٍ  ومٕمؾٍ    ٜم٤موم٤مةَ ُمُ  أنّ  ؿمؽَّ  يٕمٚمٛمٝم٤م إ
ٍ
سمٞمد  ،طمدةوا ٞمٚمف مجٚم٦مً ًمٚمحٙمٛم٦م حُي  رء

 ٝم٤م،قمغم ووم٘مِ  ٞمٝمام طمٙمٛم٦م، ومٙمؾ  ف ذم يمٚمَ وظمالومُ  اًمٗمٕمُؾ  يٙمقنَ  ٥م، يم٠منقضمِ يُ  ٝم٤م ىمد ٓقاوم٘متَ ُمُ  أنّ 

 َر همٗمَ  رَ وإن همٗمَ  ،طمٙمٞمامً  سمف قمدًٓ قمذَّ  قم٤مصٞم٤مً  َب إن قمذّ  اعمقمم  أٓ شمرى أنّ  ،٥م ُمٜمٝمام رءٌ جي وٓ

ـُ اًمّّم  اًمٕمٌدُ  ِمػموإًمٞمف يُ  .رطمٞمامً  همٗمقراً  طمٙمٞمامً  قمزيزاً   :ف ذم ىمقًمف ًمرسمّ  ٤محل٦م إُم٦م اًمّّم  ٤مًمح اسم
٤ٌَمُدَك َوإِن شَمْٖمِٗمْر هَلُْؿ وَم٢مِٟمََّؽ  ُْؿ قِم ْؿ وَم٢مِنَّ هْبُ يم٤من  ،[118 :]اعم٤مئدة َأٟم٧َم اًْمَٕمِزيُز احْلَِٙمٞمُؿ﴾ ﴿إِن شُمَٕمذ 

 ٗمرانَ اًمٖمُ  أنّ  ًمٙمـ قمدل إًمٞمف ًمٞمدلَّ  "طمٞمؿاًمرّ  أٟم٧م اًمٖمٗمقرُ  َؽ هلؿ وم٢مٟمّ  وإن شمٖمٗمرْ ": أن ي٘مقَل  اًمٔم٤مهرُ 

 -قن اًمٕمٗمقَ رُم٤مء حيٌّ وإن يم٤مٟمقا يمُ -ؿ ومٝمُ  ٖم٤مةُ هيؿ اًمٌُ  ًمدَ طمِي إذا أُ  اعمٚمقكَ  احلٙمٛم٦م، وأنّ  قملمُ  أيْم٤مً 

ًّ قمـ ًمُ  زاً قمـ ؾمٓمقهتؿ، أو حتر   ٤م طمذراً إُمّ  يٕمٗمقن، رسمام ٓ سمؽمك إقمداء ُمع اًم٘مدرة  ٗمفِ زوم اًم

يٖمٚمٌف أطمد،  ؽ أٟم٧م اًمٕمزيز اًمٖم٤مًم٥م ٓذًمؽ، وم٢مٟمّ  قمـ يمّؾ  هٌ ُمٜمزَّ  !ٚمقكاعمُ  َؽ ٚمِ قمٚمٞمٝمؿ، وأٟم٧م ي٤م ُمَ 

 !.دوَ أَ  ومٞمٝم٤م وٓ ف ٓ ٟم٘مَص طمٙمٛمتُ  اًم٤ٌمًمغُ  واحلٙمٞمؿُ 

 احلٙمٛم٦مِ  ٜم٤موم٤مةُ ُمُ  :صمالصم٦مٌ  ضمقهُ واًمقُ  .وشمريم٤مً  ومٕمالً  :لمهٜم٤م ؿمٞمئَ ٤مه أنّ  هذا دري٧َم  إذا وقمٞم٧َم 

 ي٘ميض شمركٍ  أو لم ذم ومٕمؾٍ اًمٓمرومَ  أطمد ، ووضمقدُ ٥مقضمِ ه٤م اعمُ ؤُ ، واىمتْم٤مٝم٤م اعمًقهم٦مقاوم٘متُ وُمُ  ،اعمحٞمٚم٦م

، صمالصم٤مً  رضمٕم٧ْم  اًم٧ًم   قرُ اًمقؾمط، وم٤مًمّم   اًمقؾمط وضمقدَ  ر ذم أظمر، ووضمقدُ سمقضمقد أظَم 

ٗمس ٘مص ذم اًمٜمّإذا ضم٤موزت اًمٜمّ إؿم٤مقمرةُ شم٘مقل  ، و٤ٓمُمث٤مهلَ  اًمقضمقد، وىمد قمٚمٛم٧َم  ؾمٓم٤مه٤م يمثػمةُ وُ 

 ّٓ  ، ومٖمػمُ ف ًمٚمحٙمٛم٦م اعمًتٚمزُم٦م ٓىمتْم٤مئٝم٤م اًمؽمكَ ٜم٤موم٤مشمُ أقمٜمل ُمُ  ،ومم ذم اًمٗمٕمؾإُ  قرةُ واًمّّم  هب٤م، إ

، وُمٜمف يٙمقن ُمٜمٝم٤م، يمام أذٟم٤م إًمٞمف ومٞمام ُمرّ  حمْم٤مً  ٓمٞمع اعمحض سوم٤مً اعمُ  شمٕمذي٥َم  ، وًمٕمّؾ ُمًتٌٕمدٍ 

ًُ م، أُمّ يمام شم٘مدّ  ف قم٨ٌٌم ٕٟمّ  :ػ سمٛمٕمٜمك طم٘مٞم٘م٦م اًمٓمٚم٥مُمـ اعمٙمٚمَّ ح٤مل اًمذايت سم٤معمُ  اًمتٙمٚمٞمُػ  ٝم٤م ٤م قمٙم

 ي ٓ وم٤مًمٕمٌدُ  ،٤م اًمؽمكَ ٜم٤موم٤مهِت عمُ  ُمًتٚمزُم٤مً  وضمقسم٤مً  ه٤م ًمٗمٕمؾٍ ءَ أقمٜمل اىمتْم٤م ،وهل اًمث٤مًمث٦مُ 
ٍ
ُمـ  راه٤م ذم رء

قن ىمد اؾمتٙمٛمؾ يٙم نإذ ؟!ون ومٞمف سم٠مؾم٤مً ، ومٝمؾ شمرَ  رأؾم٤مً اًمٕم٤مملَ  خيٚمؼ اهللُ  إومٕم٤مل، يمٞمػ وًمقمل

= 
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 .ًمٚمحّؼ  وخم٤مًمٌػ  ه،قمغم فم٤مهرِ  ُمردودٌ  ًمٙمؾ  آقمتزال، وا

 ؟واحٌد  شقُل والرّ  هؾ الـبل  

 ٤مً أيْمسم٤مًمتٌٚمٞمغ  ُمرأُ ن إسمنمع، و إًمٞمف وطِمَل أُ ـ ُمَ  اًمٜمٌلَّ  نّ أ اعمِمٝمقرُ  :مسللة

 .م٤مزٌ  (1)ؾمقلاًمرّ  ـمالُق إ، وطم٘مٞم٘م٦مٌ  قمغم يمؾ   ٌلاًمٜمّ  ـمالُق إ، وومرؾمقٌل 

دون  ٟمٌٞم٤مءُ وخيتص سمف إ :ةٍ بقّ كُ  لُ وح ،ىمًامن ُل اًمقطم": "٦ماًمقومٞمّ  ٓم٤مًم٥ماعمَ " ذم

﴾ هؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:همػمِ  ثُْٚمُٙمْؿ ُيقطَمك إزَِمَّ اَم َأَٟم٤م سَمنَمٌ ُم  [، ومجٕمؾ 110 :]اًمٙمٝمػ ﴿ىُمْؾ إِٟمَّ

 ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ىَمٌَْٚمَؽ إَِّٓ ِرضَم٤مًٓ ٟم قطِمل إًَِمٞمِْٝمْؿ﴾ وىم٤مل: ،ةٌقّ ومٝمق اًمٜمُ  َل اًمقطم َق اًمٗم٤مرِ 

                                                          

= 

، وىمد شمرك ومٞمام ذم شمرك اًمٙمّؾ  ٟم٘مٌص  ي٠مِت  ريد، وم٢مذا ملعم٤م يُ  ٤مُل ٕمّ اًمٗمَ  ،احلٛمٞمد ؼ، وهق اًمٖمٜمُل ٚمسم٤مخلَ 

 ل أزال إمم يقم سمديتٜم٤مهك ُمـ أزَ  ٓ
ِ
 ؟!.ومٛمـ أيـ ي٠ميت ذم شمرك اًمٌٕمض ،ٚمؼاخلَ  ء

 ظمٗمّل  ُمـ ه   ويمؿ هللِ
 

 يملظمٗم٤مه قمـ ومٝمؿ اًمذّ  يدّق  
 

 ٞمٚمفحُت  ُمـ إومٕم٤مل ُم٤م يٙمقنَ  قز أنف جي، وأٟمّ احلٙمٛم٦م ىمٓمٕم٤مً ٝم٤م قمغم وومؼ ف يمٚمَّ رويمَ ف وشمُ أومٕم٤مًمَ  ر أنّ ومتحرّ 

ف ُمع ؿمٛمقل ٞمؾ شمريمَ وحُت  ٌف احلٙمٛم٦مُ قضمِ شمُ  ٟمرى ومٕمالً  ، وٓٝمام اًم٘مدرةُ ف، وإن ؿمٛمٚمتْ ٥م شمريمَ ، وشمقضمِ احلٙمٛم٦مُ 

 وم٤مً َس  اًمٓم٤مئع شمٕمذي٥َم  إنّ  :أققلٚمؿ واإلظم٤ٌمر، ومٕمـ هذا اًمٕمِ   ٌؾي٠ميت ذًمؽ ُمـ ىمِ  ،ؿٟمٕم .اًم٘مدرة هلام

 قمٚمامً  وضم٥َم  ، وإنقم٘مالً  ٌف احلٙمٛم٦مُ قضمِ شمُ  ٓ [ٛمٝمقرقمٜمد اجلُ  واضم٥ٌم ] ٓمٞمعاعمُ  سم٦مُ وم٢مصم٤م ،٤ملاؾمتح إن حمْم٤مً 

 وإرؾم٤مُل  [،ٗملًَ اًمٜمَّ قمٜمد واضم٥ٌم ] اًمٙم٤مومر ويمذًمؽ شمٕمذي٥ُم  ."ـ أؿم٤مءٞمف ُمَ أوشمِ  ذًمؽ ومْمكم" :وؾمٛمٕم٤مً 

ز إمم طمٞمّ  ُمـ دون إيّم٤ملٍ  قمٞمف احلٙمٛم٦مُ ذًمؽ شمًتدِ  ت٥م، ويمؾ  اًمٙمُ  زاُل وإٟم ،[قمٜمده واضم٥ٌم ] ؾؾُم اًمر  

 !.عم٤م يريد ٤مٌل ٤م يِم٤مء وخيت٤مر، ومٕمّ ؽ خيٚمؼ ُمورسمّ  ،ضمقباًمقُ 

احلٛمد ًمقضمٝمف  وطمؼ  ، ومٛمـ اهلل ريب   -لضم٤مئِ وذاك رَ - وم٢من يم٤من صقاسم٤مً  ،يى إًمٞمف ٟمٔمرِ ومٝمذا ُم٤م أدّ 

ل، ىمٚمٌِ   قم٘مدُت ريب   قمٜمد وقمغم ُم٤م هق احلؼ   !ظمٓم٠م إمم اهلل ُمـ يمؾ   ٠مٟم٤م شم٤مئ٥ٌم وم وإن يم٤من ومٞمف ظمٓم٠مٌ  !اجلٛمٞمؾ

ًّ  الةُ هلل ذي اجلالل واإليمرام، واًمّّم  ٕمؿ اًمقيمٞمؾ، واحلٛمدُ ل وٟموهق طمًٌِ  د إٟم٤مم الم قمغم ؾمٞمّ واًم

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                     .!آُملم ،راموآًمف وصحٌف اًمٙمِ  حمٛمدٍ 

 .ر سم٤مًمتٌٚمٞمغي١مُمَ  ـ ملقمغم ُمَ  (1)
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قمـ  اًمتٍميَح  ٘م٤مينًمٚما -وٟم٘مؾ- ،ٟمٌٞم٤مءًمٖمػم إ ويٙمقن :هلامٍ إ وحلُ و .[7 :]إٟمٌٞم٤مء

ًّ  سمـ قمٌد اًمٕمزّ  ًَّ وىم٤مل  (1)"اإلحي٤مءُ  هل ةَ ٌقّ اًمٜمُ  نّ أ"ـالم سماًم ذح " ذم (2)قدٜمُ اًم

ه ُمـ قم٤ٌمدِ  اهلل شمٕم٤ممم قمٌداً  اصٓمٗم٤مءمم إ احلّؼ  قمٜمد أهؾة ٌقّ اًمٜمُ  ُمرضمعُ ": (3)"٦ماجلزائريّ 

 ُمرأُ ن ٢موٟمف، ومو دُ أؽ سمقاؾمٓم٦م اعمٚمَ  ،ُمـ اهلل ٍل وطم سمًامع اظمتّم٤مٌص  ةُ ٌقّ ، وم٤مًمٜمُ إًمٞمف لسم٤مًمقطم

 .(4)"ؾمقٌل ف ومرَ ُمع ذًمؽ سمتٌٚمٞمٖمِ 

 شقلوالرّ  الـّبِل معـك  دمثالثة أققال 

 ٌِل اًمٜمّ ُمٕمٜمك  ىمد حتّمؾ ذم"يػ: اًمنّم  يبأٓسمـ  "رةذح اعم٤ًميَ " وذم

اعمِمٝمقر،  ُل وّ وهق إ ،فُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ وقمدُمِ سمٞمٜمٝمام سم٤مٕ اًمٗمرُق "ىمقال: أ صمالصم٦مُ  ؾمقلِ واًمرّ 

قمغم  ُم٦مٍ ُمت٘مدّ  ًمٌٕمض ذيٕم٦مٍ  ًٌخ و ٟمَ أ، ويمت٤مٌب  ـ ًمف ذيٕم٦مٌ ُمَ  ؾمقَل اًمرّ  نّ ٠مسم واًمٗمرُق 

 يضت٘ملم، وهق ي٘مًمٚمٛمح٘م   ُػ قمزاه اعمّمٜم   يوهق اًمذ ،ام سمٛمٕمٜمك واطمدسمٕمثتف، ويمقُن 

ذر   يبطمدي٨م أ ذمذًمؽ ًمٚمقارد  خم٤مًمٗم٦مُ  خيٗمك ؾ، وٓؾُم ٟمٌٞم٤مء واًمر  إ قمددِ  احت٤مدَ 
 ياًمذ (5)

                                                          

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  241ىمـ "قمٛمدة اعمريد"أي: ذم  (1)

 ،اهلل اًمتٚمٛم٤ًمين اًمنميػ احلًٜمل  اًمًٜمقد اإلُم٤مم أسمق قمٌدد يقؾمػ سمـ احلًلمحمٛمد سمـ اًمًٞمّ هق  (2)

ذم  "اجلزائري ذح ُٓمٞم٦مِ "و ،ذم اًمٕم٘م٤مئد "اًمؼماهلم أمّ " :ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػه. 895 ؾمٜم٦م اعمتقرّم 

ًّ "و "يمت٤مب احل٘م٤مئؼ ذم شمٕمريٗم٤مت ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمامء اًمٙمالم"و ،اًمٙمالم ديد ذم ذح اعمٜمٝم٩م اًم

 .(6/172 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")  ُمـ اًمٙمت٥م.، وهمػم ذًمؽ ًمٚمجزائري "يمٗم٤مي٦م اعمريد

اهلل حمٛمد سمـ يقؾمػ  : ًمٚمٕماّلُم٦م اإلُم٤مم اًمًّٞمد أسمق قمٌدذم اًمٙمالم "٦م اجلزائريذح ُٓمٞمّ " (3)

ٜمُقد، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ًَّ  .(2/453 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                    ه. 895اًم

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  157، 156ىمـ "ٓم٤مًم٥م اًمقومٞم٦ماعمَ " (4)

، 21602 ، ر:ذٍر اًمِٖمٗم٤مري  ُمًٜمد إٟمّم٤مر، طمدي٨م أيب "اعمًٜمد"ذم  دأظمرضمف اإلُم٤مم أمح (5)

 !ذرٍ  أسم٤م ي٤م»، وم٘م٤مل: وهق ذم اعمًجد ومجٚم٧ًُم  اهلل  رؾمقَل  ىم٤مل: أشمٞم٧ُم  ذرٍ  قمـ أيب ،8/130

 !ذر   أسم٤م ي٤م»، وم٘م٤مل: ضمٚم٧ًُم  صمؿّ  ٞم٧ُم ومّمٚمَّ  ىم٤مل: وم٘مٛم٧ُم  شؿ ومّمؾ  ىمُ »ىم٤مل:  ،: ٓىمٚم٧ُم  ش؟ٞم٧َم هؾ صٚمَّ 

ـّ  سم٤مهلل ُمـ ّذ  ذْ شمٕمقّ  ؿمٞم٤مـملم؟ ىم٤مل:  وًمإلٟمس !اهلل رؾمقَل  : ي٤مىم٤مل: ىمٚم٧ُم  شؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجل

= 
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 .(2)"(1)ُمٜم٤مهىمدّ 

 لٌر اًمٜمّ ـ شمٖم٤ميُ ُمِ  يُح يمر اًمٍّم ذُ  (4)وسمام" :سمٕمد ذيمر احلدي٨م (3)"ٗم٦ماًمتح" وذم

ـُ  َح وَ ؽَمْ اؿمؽماط اًمتٌٚمٞمغ، واؾْم  ذممه٤م احت٤مدَ  ـ زقمؿَ ُمَ  همٚمطُ  شمٌلّمَ  ،ؾمقلواًمرّ  امم ُمع اهل اسم

 ٦مِ أئٛمّ  ٘ملحم٘م  يمالم  ذم اًمذي نّ إ": -وىم٤مل- "٘ملمط ًمٚمٛمح٘م  ٟم٦ًٌم ذًمؽ اًمٖمٚمَ  ذمف حت٘مٞم٘مِ 

 ي٧ُم أر صمؿّ  !٘ملم ظمالف ه١مٓءحم٘م   أي  ذًمؽ آحت٤مد، و ُف ظمال ،وهمػممه٤م (5)لمإصٚمَ 

 .(6)"قمٚمٞمف سمٌٕمض ُم٤م ذيمرُت  ًمٚمردّ  أؿم٤مرَ  ،يػاًمنّم  يبأه اًمٙمامل اسمـ شمٚمٛمٞمذَ 

                                                          

= 

ىم٤مل:  شـ ؿم٤مء أيمثر، وُمَ ـ ؿم٤مء أىمّؾ ُمقوقع، ُمَ  ظمػمُ »الة؟ ىم٤مل: اًمّّم  !اهلل رؾمقَل  : ي٤مىمٚم٧ُم  شٟمٕمؿ»

 !اهلل رؾمقَل  : ي٤مىمٚم٧ُم  شاهلل ُمزيد وقمٜمد زٌئ ُم  رٌض وم»قم؟ ىم٤مل: اًمّمَّ ام وم !اهلل رؾمقَل  : ي٤مىمٚم٧ُم 

، ؾ  ٘مِ ضمٝمد ُمـ ُمُ »٤م أومْمؾ؟ ىم٤مل: وم٠مهّي  !اهلل رؾمقَل  : ي٤مىمٚم٧ُم  شٗم٦مأوٕم٤مف ُمْم٤مقمَ »ىم٤مل: دىم٦م؟ وم٤مًمّّم 

 !اهلل رؾمقَل  : ي٤مىمٚم٧ُم  شآدم»ل؟ ىم٤مل: إٟمٌٞم٤مء يم٤من أوّ  أّي  !اهلل رؾمقَل  : ي٤مىمٚم٧ُم  شإمم وم٘مػم أو ّه 

 ٛمئ٦مٍ صمُ صمال»ٚمقن؟ ىم٤مل: اعمرؾَم  يمؿ !اهلل رؾمقَل  : ي٤مىم٤مل: ىمٚم٧ُم  شؿٌ ُمٙمٚمَّ  ٟمٕمؿ ٟمٌل  »يم٤من؟ ىم٤مل:  وٟمٌل  

يم٤من؟  ٟمٌل   آدم أ !اهلل رؾمقَل  : ي٤مىم٤مل: ىمٚم٧ُم  شقمنَم  مخ٦ًمَ »: ةً وىم٤مل ُمرّ  .شهمٗمػماً  ٤مً وسمْمٕم٦م قمنم مجّ 

اًمٙمرد ﴿اهللُ  آي٦مُ »ؿ؟ ىم٤مل: ام أٟمزل قمٚمٞمؽ أقمٔمَ أيّ  !اهلل رؾمقَل  : ي٤مىمٚم٧ُم  شؿٌ ُمٙمٚمَّ  ٟمٕمؿ، ٟمٌل  »ىم٤مل: 

َّٓ ُهَق احْلَل  اًْمَ٘مٞم قم﴾  .[ش255 ]اًمٌ٘مرة: َٓ إًَِمَف إِ

، 403 ر: ،سم٤مب إًمػ، ُمـ اؾمٛمف أمحد "اعمٕمجؿ إوؾمط"ذم  أظمرضمف اًمَٓمؼَماينو

ٌَٞمٝم٘ملو .ُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكمأُ  أيب قمـ، 1/127 ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن: وهق  2اًم٤ٌمب  "اًمِّمٕم٥م"ذم  أظمرضمف اًم

 .ذر   قمـ أيب ،1/117، 130 قم٤مُّم٦م، ر: -صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ-اهلل  ؾمؾسم٤مب ذم اإليامن سمرُ 

 .226صـ "اعم٤ًمَُمرة"أي: ذم  (1)

 .232، 231صـ "اعم٤ًمَُمرة" (2)

 اعمتقرّم  ،اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمّٙمل يبٕ "اعمٜمٝم٤مج ذم ذح٦م اعمحت٤مج حتٗم"أي:  (3)

 .(5/121 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم". و2/701 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                .ه974ؾمٜم٦م 

 أو شمّمحٞمٌػ  "ذم"سمٛمٕمٜمك  "ـُمِ "و ،"ُم٤م" صٗم٦مُ  مرورٌ  "يحاًمٍّم "، و"شمٌلّم "ـسم ٌؼ ٕمٚمّ اًمٔمرف ُمت (4)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    ."يحاًمٍّم "ـسم ٌؼ ُمٜمٝم٤م ُمتٕمٚمّ 

 .[ٞمٛمٜمل]اعم                     .أي: قمٚمؿ اًمٙمالم وأصقل اًمٗم٘مف (5)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  27، 1/26ظمٓم٦ٌم اًمٙمت٤مب،  "٦ماًمتحٗم"أي:  (6)
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 إؿمٕم٤مرٌ ؾم٤مًم٦م ة قمغم اًمرّ ٌقّ شم٘مديؿ اًمٜمُ  ذم صمؿّ ": "يمؼمذح اًمٗم٘مف إ" ذم يىم٤مل اًم٘م٤مر

 نّ ٠مرق سمٞمٜمٝمام، سمٗمَ اًمر ذم إؿمٝمَ هق  ُم٤م إمم امءٌ إيٝمقد، و اًمِم  اًمقضمقد ُمـ قم٤مملَ  ذم هق ُمٓم٤مسمٌؼ  سمام

 قمؿ  أ ،إًمٞمف َل وطمِ أُ ـ ُمَ  ل  ر سم٤مًمتٌٚمٞمغ، واًمٜمٌُمِ أُ ـ ُمَ  ؾمقُل ذ اًمرّ إ :ؾمقلُمـ اًمرّ  قمؿ  أهق  اًمٜمٌلَّ 

 :ٛمٝمقرقمٚمٞمف اجلُ  ياًمذ حٞمُح واًمّّم " :قمٞم٤مض ىم٤مل اًم٘م٤ميض ."م ٓأسم٤مًمتٌٚمٞمغ  رَ ي١مُمَ  أنُمـ 

"ل  ٟمٌ رؾمقلٍ  يمؾَّ  نّ أ
قمٚمٞمف، ومٜم٘مؾ  مج٤معَ ه اإلُمـ ٟم٘مؾ همػمِ  (2)ُب ىمرَ أُمـ همػم قمٙمس، وهق  (1)

وٟم٥ًم هذا  .آظمره إمم... (3)"رُمَ ١مي ـ ٓسمٛمَ  خمتص   ل  اًمٜمٌ :وم٘مٞمؾ ،ومٞمف اخلالَف  واطمدٍ  همػمُ 

 .(4)"اعمرىم٤مة"قاوع ُمـ هذا اًمٙمت٤مب وُمَ  ذمٛمٝمقر مم اجلُ إاعمذه٥م 

 كػرٌ  القحل لغر كبل   اّدظاء

 َبـِْدّيةاهلـدّية الِديق ةجديّ الـَ  ادّؾة ظاه كبرُ وقد ادّ 

ٛمٝمقر اجلُ  اعمخت٤مر قمٜمد ،ة سم٤معمٕمٜمك اعمِمٝمقرٌقّ صم٤ٌمت اًمٜمُ إُمـ  ٤ٌملِ يُ  ٦م ملجديّ اًمٜمَ  ويمٌػمُ 

ن دوَ أف وعمـ هق ًمِمٞمخِ  "اط اعمًت٘مٞمؿاًمٍّم "يمت٤مسمف  ذمقمٜمده  هق اعمخت٤مرُ  ياًمذ ،اعمذيمقر

 .(6)وؾمٞمجلء (5)ذًمؽ اًمٙمت٤مب، يمام ُمرّ  ذمُمٜمف 

مم إ... ةَ ٌقّ اًمٜمُ  عِ دّ يَ  ملن إو ،إًمٞمف كطَم قف يُ ٟمّ أقمك ُمٜمٝمؿ ـ ادّ يمذًمؽ ُمَ و" :اًم٘م٤ميضىم٤مل 

                                                          

ومٞمام أفمٝمر اهلل شمٕم٤ممم  4ًم٘مدر ٟمٌل ...إًمخ، اًم٤ٌمب ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم إقمغم  1اًم٘مًؿ  "اًمِّمٗم٤م"أي: ذم  (1)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  158، 157، صـ1قمغم يديف ُمـ اعمٕمجزات ...إًمخ، ومّمؾ، اجلزء 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      قاب.ّّم إمم اًم :أي (2)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  179صـ "ُمٜمح اًمروض إزهر"اٟمٔمر:  (3)

 .ه1014ن حمٛمد اهلَروي اًم٘م٤مري، اعمتقرّم ؾمٜم٦م اًمّديـ قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤م ًمٚمِمٞمخ ٟمقر "اعمرىم٤مة" (4)

 .(2/571 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

 .183 ،182صـاٟمٔمر:  (5)

 .197صـاٟمٔمر:  (6)
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ـِ اوْمؽَمَى قَمغَم اهللِ يَمِذسم٤ًم َأْو ىَم٤مَل ُأْوطِمَل إزَِمَّ َومَلْ ُيقَح إًَِمٞمِْف  وىم٤مل شمٕم٤ممم: .(1)"آظمره ـْ َأفْمَٚمُؿ ِمَّ ﴿َوَُم

ٌء﴾ ، ناإليامهؾ ٠مسم يٚمٞمُؼ  قمٚمٞمف ٓ ، وم٤مًمٙمالمُ اًم٘مرآنَ  اًم٘م٤ميض وعم٤م يم٤من ُمًتٜمدُ  ،[93 :]إٟمٕم٤مم َرْ

 ،وهمػمه٤م اإلهل٤مُم٤مت أٟمقاع إمم قملاًمنّم  رذماًمٕمُ قمـ  َل اًمقطم وسَف  ،ٞمٓم٤مناًمِّم  ؿ ىمرنُ ن شمٙمٚمّ إو

 !خيرضمٝمؿ ُمـ اخلذٓن ٓ ،يمام ذيمره اًم٘م٤ميض ٌلاًمٜمّ  إمم لسم٤مًمقطم شمِمٌٞمٝم٤مً  طمٞم٤مً وَ  ٞم٧ْم ؾمٛمّ  اًمتل

 .!ٖمٞم٤منيٜمٗمٕمٝمؿ هذا اًمٓمُ  ومال ،عاًمنّم  لطمسمقَ  ٌح هؿ ُمٍم  يمٌػمَ  أنّ  قمال

 ةً قّ بَس لقست كَ  ةُ بقّ الـُ 

 ذم (2)لِمتسمِ قرِ ل اًمتُ ىم٤م ،-ًمٚمٗمالؾمٗم٦م ظمالوم٤مً - ٦مً ًمٞم٧ًم يمًٌٞمّ  ةُ اًمٜمٌقّ  :مسللة

 ذح" ذم زاًمٜم٤مسمٚمُ ىم٤مل  .(4)"سم٤مًمٙم٥ًم يمٗمرٌ  ةِ ٌقّ طمّمقل اًمٜمُ  اقمت٘م٤مدُ ": (3)"داعمٕمتٛمَ "

دمقيز  إمم يٞم٤من، يمٞمػ وهق ي١مد  قمـ اًمٌٞم٤من سمِمٝم٤مدة اًمٕمَ  ل  ٝمؿ همٜمُمذهٌِ  : ووم٤ًمدُ "اًمٗمقائد

 ف ظم٤مشمؿُ ٟمّ أقمغم  ىمد ٟمصَّ  إذ :اًم٘مرآن سمٕمده، وذًمؽ يًتٚمزم شمٙمذي٥َم  وأ ٤م ٜمُمع ٟمٌٞم   ٟمٌل  

قمغم  ٦مُ إُمّ مجٕم٧م أو ،(5)شيسمٕمدِ  ٟمٌلَّ ٓ  اًمٕم٤مىم٥ُم  أٟم٤م» :٦ماًمًٜمّ  وذم ،ٚملماعمرؾَم  رُ لم وآظِم اًمٜمٌٞم  

                                                          

ـ اعم٘م٤مٓت اًمٙمٗمر3، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِّمٗم٤م"أي: ذم  (1)  .172، صـ2إًمخ، اجلزء ... ، ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ُم

 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،اهلل اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل قمٌد يـ أسمقاًمدّ  قرسمِمتل ؿمٝم٤مب سمـ طمًـ اًمتُ اهلل ومْمؾ هق (2)

ذم اظمتّم٤مر  "ديـحتٗم٦م اعمرؿِم "و ،ف وم٤مردذم اًمتّمقّ  "حتٗم٦م اًم٤ًمًمٙملم" :ُمـ شمّمٜمٞمٗمف .ه661

 ذم اعمٞمّن "و "دد ذم اعمٕمت٘مَ اعمٕمتٛمَ "و "اعمٜم٤مؾمؽ ُمٓمٚم٥م اًمٜم٤مؾمؽ ذم قمٚمؿ"و "اًم٤ًمًمٙملم حتٗم٦م"

 (.654، 5/653 "اًمٕم٤مروملم هدي٦م"، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٥م.   )قيٖمَ ًمٚمٌَ  "٦ماًمًٜمّ ذح ُمّم٤مسمٞمح

اهلل اًمٗم٘مٞمف  يـ أسمق قمٌداًمدّ   سمـ طمًـ اًمتقرسمِمتل ؿمٝم٤مباهلل ٗمْمؾًم "اعمٕمتٛمد ذم اعمٕمت٘مد"أي:  (3)

 .(654، 5/653 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"و .2/594 "يمِمػ اًمٔمٜمقن") .ه661 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،احلٜمٗمل

٤مب  "اعمٕمتٛمد ذم اعمٕمت٘مد" (4)  .70ذم سمٞم٤من اإليامن سم٤مًمرؾمؾ، صـ 2اًمٗمّمؾ  ذم سمٞم٤من اإليامن سم٤معمالئٙم٦م ...إًمخ، 2اًم

قمـ  ،1034، صـ6106 ، ر:يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ذم أؾمامئف  "اًمّمحٞمح"ذم  أظمرج ُمًٚمؿ (5)

أٟم٤م حمٛمد، وأٟم٤م أمحد، وأٟم٤م اعم٤مطمل اًمذي  :زم أؾمامء إنّ »ىم٤مل:  اهلل  رؾمقَل  ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ، أنّ 

= 
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 رٟم٤م هب٤م اًمٗمالؾمٗم٦مَ يمٗمّ  اًمتل ،اعم٤ًمئؾ اعمِمٝمقرة إطمدىه، وهذه هذا اًمٙمالم قمغم فم٤مهرِ  إسم٘م٤مء

 .اٟمتٝمك (1)"شمٕم٤ممم ٝمؿ اهللًُمٕمٜمَ 

 ،ٕمدهسم أو ٜم٤م ُمع ٟمٌٞم   ٟمٌل  مم دمقيز إىمقهلؿ  دي٦مِ ٠ميمٗمروا سمت اًمٗمالؾمٗم٦مَ  أنّ اقمٚمٛمقا 

 سمٕمده ٟمٌل  ى دمقيز ون قمغم دقمقَ ٍِمّ ٦م اًمذيـ يُ جديّ اًمٜمَ  ومام سم٤مُل  ،اًم٘مرآن ٥َم شمٙمذي (2)ماؾمتٚمزاو

،  ٍ(3)لمٜم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞم  ر ُمع ٟمٌٞم  آظَم  سمؾ قمغم دمقيز ظم٤مشمؿ. 

                                                          

= 

اًمذي ًمٞمس سمٕمده  ، وأٟم٤م اًمٕم٤مىم٥ُم قمغم ىمدُمّل  ُس ٤ماًمذي حينم اًمٜمّ ، وأٟم٤م احل٤مُذ  اًمٙمٗمَر يِب  يٛمحق اهللُ

 .رطمٞمامً  وم٤مً ؤور ه اهللُوىمد ؾماّم  شأطمدٌ 

، 16734 ُمًٜمد اعمدٟمٞملم، طمدي٨م ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ، ر: "اعمًٜمد"ذم  أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدو

ـ ُمٓمٕمؿ، سم٤مب، ر: "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"ذم  أظمرضمف اًمَٓمؼَماينو .5/615 ٌَػم سم  .2/121، 1523 ُمًٜمد ضم

 .ا اًمٜم٘مؾمل ٟمٕمثر قمغم هذ (1)

 ]اعمٞمٛمٜمل[.                    .أي: ويمٗمروا سم٤مؾمتٚمزاِم ىمقهلؿ شمٙمذي٥َم اًم٘مرآن (2)

 أهقاء بعض الدّجالني     (3)

٦م ؾمتّ  قمقن وضمقدَ يدّ  ٤مًمقنزسم٤مه، وظمرج دضّم  سمٚمغ ومٞمف اًمًٞمُؾ  ،أشمك سمٕمده زُم٤منٍ  ذَّ   ُػ ؾمٌؼ اعمّمٜم 

ة ذم ـمٌ٘م٤مت إرض ٌقّ اًمٜمُ أقمٜمل ظمتؿَ  ،٦مِ ف اًمٙمامًمٞمّ ر ظمّم٤مئِّم لم ًمف ذم أؿمٝمَ ، ُمِم٤مريمِ ٌل ٟمٔمراء ًمٚمٜمّ

ً   اًم٧ًم    ".هذه إرض ظم٤مشمؿُ  ٜم٤م وٟمٌٞم   ،فأرِو  ُمٜمٝمؿ ظم٤مشمؿُ  يمؾ  " :ـ ي٘مقلُمَ  فؿـفؿ ،ٗمغماًم

 .حر وإوىمَ ، وإيمٗمَ "ؿاخلقاشمِ  ظم٤مشمؿُ  ٤م ٜموٟمٌٞم   ،ٞمٝمؿأراِو  ؿ ظمقاشمؿُ إّن " :ـ ي٘مقلُمَ  ومـفؿ

حتذير "]اٟمٔمر:  "٦مف اًمٙمامًمٞمّ ف ذم مجٞمع صٗم٤مشمِ ًم ذيم٤مءُ  ٌل قن ًمٚمٜمّٚمُ صمؿ م٤مأّن "ـح سميٍّم  مـفؿ

ًِ  ه آظمرون إسم٘م٤مءً ويرد   [41صـ "اًمٜم٤ّمس  .ٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملمقمغم أٟمٗم

رض، وؾمٚمًٚم٦م ُم٤م إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمٕمَ  وؾم٤مئرُ  ،اتٌل سم٤مًمذّ هق اًمٜمّ ٜم٤م ٟمٌٞم  " :ـ ي٘مقلُمَ  فؿـفؿ

 ف ٜمك يمقٟمِ وهذا هق ُمٕم [.6صـ "حتذير اًمٜم٤ّمس"]اٟمٔمر: " اتسم٤مًمذّ  ام شمٜمتٝمل قمغم ُم٤مسم٤مًمٕمرض إٟمّ 
ؾ ذًمؽ خُيِ  مل ،ذم هذه اًمٓمٌ٘م٦م ُمـ إرض أيْم٤مً  ٟمٌل   ه ضمد ُمٕمف أو سمٕمدَ ومٚمق وُ "لم، اًمٜمٌٞمّ  ظم٤مشمؿَ 

لم، ىم٤مل: ٌٞمّ اًمٜمّ َر آظِم  ف ًمٞمس سمٛمٕمٜمك يمقٟمِ  اخلتؿَ  وم٢منّ  [:34صـ "حتذير اًمٜم٤ّمس"]اٟمٔمر: " تفسمخ٤ممتٞمّ 

ؾ هذا هق إدظَم  أنّ " :زقمؿو [.5صـ "حتذير اًمٜم٤ّمس"]اٟمٔمر:  "!ُم٤مين؟ر اًمزّ ذم اًمت٠مظّم  وأّي ُمدٍح "

= 
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 خيشك ظؾقف الؽػر ،األكبقاءـ العؼؾ ظ ز زواَل مـ جق  

ز ـ ضمقّ ك قمٚمٞمف اًمٙمٗمر، وُمَ خيَِم  ،إٟمٌٞم٤مءاًمٕم٘مؾ قمـ  ز زواَل ـ ضمقّ ُمَ  :مسللة

                                                          

= 

ف سم٠مٟمّ  ٍؽ ٚمِ ُمَ  ُمدَح  وم٢منّ  :يمام شم٘مقًمقن سوم٤مً  ؿ، ٓ ظم٤ممت٤مً اخلقاشمِ  طمٞم٨م ضمٕمٚمٜم٤مه ظم٤مشمؿَ  ٜم٤م ٟمٌٞم   ذم ُمدِح 

هؾ  !وًمٕمٛمري[. 41صـ "حتذير اًمّٜم٤مس"]اٟمٔمر:  "هوطمدَ  ٌؽ ٚمِ ف ُمَ ف سم٠مٟمّ ؿ ُمـ ُمدطمِ ؽ اعمٚمقك أقمٔمَ ٚمِ ُمَ 

 ًَ ًَ هذه اًم ّٓ ٞمٓم٤مٟمٞمّ ٓم٦م اًمِمَّ ٗم  ،سوم٤مً  إهل٤مً  أٟمتؿ ضمٕمٚمتؿ اهللَ" :نميمقن ًمٚمٛمًٚمٛملميم٤من ي٘مقل اعميمام ٦م إ

ه ؿ هق اًمذي شمٜمزَّ إقمٔمَ  اًمٙمامَل  أنّ  ٤مُل اًمدضّم  يدرِ  ، ومل"م سم٤محلٛمدٜم٤م أىمقَ أهل٦م، وم٠مي   وٟمحـ ضمٕمٚمٜم٤مه إًمفَ 

 .قمٚمٞمٝمؿ يم٤من هلذا ومْمٌؾ  ُمتِم٤ميمًقن، وإن ُم٤م ومٞمف ذيم٤مءُ  يؽ، ٓف قمـ اًمنّم ص٤مطمٌُ 

 ،ـ سمٜمل آدمُمِ  ف أٟمّ "ـسم ٦مِ ؿ اعمخؽمقمء اخلقاشمِ قمغم ه١مٓ ف تَ ف أومْمٚمٞمّ ـ يقضّم ُمَ  ومـفؿ

 ،موأيمرَ  ق آدم أومْمُؾ ، وسمٜمُاًمٕم٘مقل يذو ر همػمِ ظَم أُ  ػم، وأصٜم٤مٍف ٖم٤مل واحلٛمِ ُمـ اًمٌِ  وشمٚمؽ اخلقاشمؿُ 

ح ّس وىمد  ؟ازدراء أي   ،٤مسمِم٠مِن  ازدراءٌ  ة ذم هذه إصٜم٤مِف ٌقّ اًمٜمُ ضمٕمَؾ  أنّ  اعمًٙملمُ  يدرِ  ومل

 ضمقه إطمٙم٤مم ومٞمٛمـ شمٜم٘مّمفذم شمٍّمف وُ  4اًم٘مًؿ  "ٗم٤ماًمِّم " ]ذم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض يم٤مإلُم٤مم اًمٕمٚمامءُ 

إًمخ، ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ُمـ ... فشمٕم٤ممم وُمالئٙمتَ  اهللَ ـ ؾم٥مَّ ذم طمٙمؿ ُمَ  3إًمخ، اًم٤ٌمب ...

 .ـ ي٘مقل سمفه سمٙمٗمر ُمَ وهمػمُ  [171، صـ2إًمخ، اجلزء ... اعم٘م٤مٓت يمٗمر

ٝمؿ ُمِمؽميمقن ذم اإليامن سمًٌع ، ويمٚم  ٝمؿ سمٕمْم٤مً ر سمٕمُْم هٙمذا اظمتٚمٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ يٙمٗم   ،باجلؿؾةو

اإلؾمالم ُمـ اًمٕمرب واًمٕمجؿ  ك اٟمتدب قمٚمامءُ وا، طمتّ ف ذدُ وا، وقمـ اهلل ورؾمقًمِ دُ رَ ؿ، قمٚمٞمف ُمَ ظمقاشمِ 

 قا قمٚمٞمٝمؿ اًمٓم٤مُم٦مَ وأىم٤مُمُ  ["طُم٤ًمم احلرَُملم قمغم ُمٜمحر اًمٙمٗمر واعملم"]اٟمٔمر شمٗمّمٞمٚمف ذم  قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمردّ 

 قمٚمٞمٝمؿ ؾمقطَ  اهللُ ص٥مَّ  سملم اعمًٚمٛملم، صمؿّ  وا ُمثٚم٦مً قا ومّم٤مرُ قا، وظمذل ُم٤م هبتُ وا وهبتُ ؼمى، وم٘مٝمرُ اًمٙمُ 

 !.اًمٕم٤معملم هلل رّب  واحلٛمدُ  ؟ومٝمؾ شمرى هلؿ ُمـ سم٤مىمٞم٦م ،قا أمجٕملمهٚمٙمُ   ىمٚمٞمؾٍ قمذاب، ومٕماّم 

ي ي وأؾمت٤مذِ دِ ومتقى ؾمٞمّ  ومٕمٚمٞمؽ سمٛمٓم٤مًمٕم٦مِ  ،قمغم سمٕمض شمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ العَ ن شمٌغ آـمّ وإ

اًم٘مقل "و ،ًمٌٕمض أطم٤ٌميِب  "ٝم٤ملجلُ شمٜمٌٞمف ا"ويمت٤مب  ،ل اج اعمٙمّ محـ اًمّن اًمرّ  ُمقٟٓم٤م قمٌد

شمٕم٤ممم  ؿمٙمر اهللُ-٦م وهمػمه٤م ُمـ شمّم٤مٟمٞمػ أهؾ اًمًٜمّ "دي٦ماًمتح٘مٞم٘م٤مت اعمحٛمّ "و "اًمٗمّمٞمح

ر حلية إيمٗمَ  ر ذم دومع هذا اًمٙمٗمرإوومَ  اًمٜمّم٤مُب  -سمحٛمد اهلل-، ويم٤من -!آُملم ،٤ًمقمٞمٝمؿُمَ 

ًَ  ،-اعم٤مضمد هس ه  دّ ىمُ -دٟم٤م اًمقاًمد ٘ملم ؾمٞمّ اعمدىمّ  إُم٤ممِ  ،٘ملماعمح٘م   ظم٤مشمؿ  هذه اًمٗمتٜم٦مُ  ف أًم٘مٞم٧ْم ٕمٞمِ ومٌ

واحلٛمد هلل ذي  "ٝم٤ملشمٜمٌٞمف اجلُ "ذم  ٌؾ ىمٓمٛمػم، يمام هق ُمٗمّمَّ  وٓ هل٤م ٟم٘مػمٌ  يٌَؼ  ٛمٞم٤مء ذم اًمٌئر، ومٚمؿاًمٕمَ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                                    .!اجلالل
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 .(1)"اًمتٛمٝمٞمد" ذم، يمذا ّمػم يم٤مومراً يف ٟمّ ٢موم ،ٟمٌل  ة ُمـ ٌقّ اًمٜمُ  زواَل 

  ظصؿُة األكبقاء -  كبقاءما جيب أل
ة ٌقّ ٜمُ ُمـ ظمّم٤مئص اًم لوه "اًمٕمّمٛم٦مُ " :فؿـف، ذيمر ُم٤م جي٥م هلؿ أ أٟم٤موه٤م 

د اعمٕمتٛمَ "يمت٤مب  ذم لاًمُتقِرسمِِمتىم٤مل  ،٦مٜمٞمّ دة اًم٤ٌمـمالطمِ ًمٚمٛمَ  ، ظمالوم٤مً احلّؼ  أهؾقمغم ُمذه٥م 

 دّ ا ومتٜم٦مُ " :"داعمٕمت٘مَ  ذم
ِ
اعمٕمّمقم  اإلُم٤ممُ ومٝمذا  ،ىمٚمٞمالً  يٕمدّ  ٓ ٤مءإٟمٌٞمهمػم  ذمّمٛم٦م اًمٕمِ  قم٤مء

 شمْمٚمٞمؾِ ىمْم٤مي٤م اعمًٚمٛملم، و ٦م، وشمقهلمِ اًمنمقمٞمّ  إطمٙم٤ممًمدومع  ٦مُ اًم٤ٌمـمٜمٞمّ  ٝم٤ماظمؽمقمتْ  ِه  

ؿ ُمـ ؿ وآذاِن ًم٤ًمِن  يـ طمٗمظُ اًمد   ٕهؾيٚمزم ": -ىم٤مل أن إمم- "٦م واجلامقم٦ماًمًٜمّ  أهؾ

 .٤مً ُمؽممَج  ّم٤مً اٟمتٝمك ُمٚمخَّ  (2)"ُمـ اًمْمالل ذُ اعمٜم٘مِ  واهللُ ،هذه اًمٌدقم٦م ِث شمٚمق  

 تٝم٤مأصمٌَ طمٞم٨م  ،٦ماًم٤ٌمـمٜمٞمّ  دةَ الطمِ ؼ اعمَ وواومَ  احلّؼ  أهَؾ ػ ظم٤مًمَ  ٦مجديّ اًمٜمَ  ويمٌػمُ 

 وٟم٘مٚمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  ،"اط اعمًت٘مٞمؿاًمٍّم " ذم ،قمغم ُمٜمف سمٙمثػمأف ؿمٞمخِ  ٦ٌمَ ضمٕمؾ رشم اًمذيديؼ ًمٚمّّم 

ُمثؾ حم٤مومٔم٦م  سمٛمح٤مومٔم٦مٍ  جيٕمٚمقٟمف وم٤مئزاً  ٓسمدّ "ف ومٞمام ؾمٌؼ، طمٞم٨م ىم٤مل: طم٘م   ف ذمُمـ يمٚمامشمِ 

 .ًمخإ... ي٧مٞم٧م وذَ ، ويمَ ٤م صم٤مسمت٦مٌ ّن أقمك وادّ  (3)"ّمٛم٦مك سم٤مًمٕمِ شمًٛمّ  لاًمت ،ٟمٌٞم٤مءإ

 بّقةمـ خصائص الـُ  صؿةُ العِ 

 ف، وقمـ يمقنؿ قمغم طم٤مًم٦مٍ قمـ اجلٝمؾ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمِ  ٟمٌٞم٤مء إ ٛم٦مُ ّمقمِ  واحلؼ  

  اًمٕمٚمؿَ  شمٜم٤مذم
ٍ
، وٟم٘مالً  ٛمٕم٤مً ٝم٤م ؾَم ، وىمٌٚمَ مج٤مقم٤مً إو ة قم٘مالً ، سمٕمد اًمٜمٌقّ ف مجٚم٦مً ُمـ ذًمؽ يمٚم   سمٌمء

                                                          

: 7ذم وم٤مئدة اًمٕم٘مؾ وزواًمف، صـ 3اًم٘مقل  ذم اًمٕم٘مؾ، 1اًم٤ٌمب  "اًمتٛمٝمٞمد ذم سمٞم٤من اًمتقطمٞمد"أي:  (1)

 .(1/392 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")  .د سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٙمٌم اًم٤ًمعمل احلٜمٗملاًمًٞمّ  حمٛمد سمـ قمٌد ؿمٙمقر ٕيب

ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك إصم٤ٌمت اًمٜمٌُّقة،  1ذم سمٞم٤من اإليامن سم٤معمالئٙم٦م ...إًمخ، اًمٗمّمؾ  2اًم٤ٌمب  "تٛمدٕماعم" (2)

 .83-72صـ

ذم سمٞم٤من  2ي٦م، اًمٗمّمؾ ضمقه مت٤ميز اًمٓمري٘ملم: اًمٜمٌّقة واًمقٓذم سمٞم٤من و 1اًم٤ٌمب  "ساط ُمًت٘مٞمؿ" (3)

 .36، 35صـ، 2وم٤مدة وضمقه مت٤ميز اًمٓمريؼ اًمٜمٌُقة، اهلداي٦م اًمراسمٕم٦م ذم سمٞم٤من صمٛمرات احل٥ّم اإليامين، اإل
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 ٌمسمو
ٍ
، وقمـ وذقم٤مً  قم٘مالً  ىمٓمٕم٤مً  لُمـ اًمقطم ف وه قمـ رسمّ دّ أ ،عُمقر اًمنّم أروه ُمـ ٤م ىمّر مّ  ء

٠ٌّمهؿذ ُمُ  اًم٘مقل اًمٙمذب وظمٚمِػ   ىمّمد، واؾمتح٤مًم٦مُ  و قمـ همػمأ ٝمؿ ىمّمداً ٚمَ رؾَم أشمٕم٤ممم و اهللُ ٟم

ٝمؿ قمـ ، وشمٜمزهيُ ة ىمٓمٕم٤مً اًمٜمٌقّ  ٝمؿ قمٜمف ىمٌؾ، وشمٜمزهيُ ره٤مٟم٤مً وسمُ  مج٤مقم٤مً إو وقم٘مالً  ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ذقم٤مً 

ًَّ ٖم٤مئر حت٘مٞم٘م٤مً وقمـ اًمّّم  ،مج٤مقم٤مً إاًمٙم٤ٌمئر   (1)، واؾمتٛمرارٝمق واًمٖمٗمٚم٦م شمقومٞم٘م٤مً ، وقمـ اؾمتداُم٦م اًم

 .(2)يمذا ىم٤مل اًم٘م٤ميض ،تٝمؿ ىمٓمٕم٤مً ُمّ ٤من قمٚمٞمٝمؿ ومٞمام ذقمقا ًٕٞماًمٖمٚمط واًمٜم  

 ظصؿة األكبقاء واجبة

وضمقب  (قمغم)ٝم٤م ائع يمٚم  ٚمؾ واًمنّم اعمِ  هُؾ أاضمتٛمع ": "قاىمػذح اعمَ " وذم

قمقى يمدَ  ،ٝمؿ ومٞمفقمغم صدىمِ ) لاًم٘مٓمٕم (زُ اعمٕمجِ  ب ومٞمام دّل د اًمٙمذِ ٝمؿ قمـ شمٕمٛم  قمّمٛمتِ )

ذًمؽ  ذم وآومؽماءُ  ُل ذ ًمق ضم٤مز قمٚمٞمٝمؿ اًمت٘مق  إ :الئؼاخلإمم  (ٖمقٟمف ُمـ اهللؾم٤مًم٦م وُم٤م يٌٚم  اًمرّ 

 .(3)"ح٤ملسمٓم٤مل دًٓم٦م اعمٕمجزة، وهق اعمُ إمم إى دَّ ٕ ،قم٘مالً 

 (4)ىم٦مزارِ إ نّ أٝمؿ ُمٜمف، همػم قمغم قمّمٛمتِ  ٦مُ ُمّ وم٤مضمتٛمٕم٧م ٕا ٤م اًمٙمٗمرُ ُمّ أ": "اعمقاىمػ" وذم

                                                          

 .إًمخ... أي: وقمـ اؾمتٛمراِر اًمٖمٚمط (1)

 .108، 107صـ، 2، ومّمؾ، اجلزء 1، اًم٤ٌمب 3اًم٘مًؿ  "اًمِّمٗم٤م"أي: ذم  (2)

ذم قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء،  5ذم اًمٜمٌُّقات، اعم٘مّمد  1ذم اًمًٛمٕمٞم٤مت، اعمرصد  6اعمقىمػ  "اعمقاىمػذح " (3)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 288صـ، 8اجلزء 

ٚمجؿ حمّؼ ذم واسمـ ُمُ  ،يمٗمر قمكّم سم٤مًمتحٙمٞمؿ :ىم٤مًمقا .قرَ أصح٤مب ٟم٤مومع سمـ إزْ  ،ُمـ اخلقارج ومرىم٦مٌ  (4)

وؾم٤مئر  ،اهلل سمـ قم٤ٌمسوقمٌد  ،وقم٤مئِم٦م ،وزسمػم ،وـمٚمح٦م ،قمثامن :أي ،ىمتٚمف، ويمّٗمرت اًمّمح٤مسم٦م

وإن يم٤مٟمقا ُمقاوم٘ملم هلؿ،  :٤مر، ويمّٗمروا اًم٘مٕمدة قمـ اًم٘مت٤ملوىمْمقا سمتخٚمٞمدهؿ ذم اًمٜمّ ،اعم١مُمٜملم ُمٕمٝمؿ

قمغم  ٦م ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، وجيقز ىمتؾ أوٓد اعمخ٤مًمٗملم وٟم٤ًمئٝمؿ، وٓ رضمؿَ وىم٤مًمقا: حترم اًمت٘مٞمّ 

٤مر ُمع آسم٤مئٝمؿ، وجيقز اشّم٤ٌمع  اًمٜمّاعمنميملم ذم ًمٚم٘مذف قمغم اًمٜم٤ًمء، وأـمٗم٤مُل  وٓ طمدَّ  ،اًمزاين اعمحّمـ

يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت ") .ة، وُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة يم٤مومرٌ وإن قمٚمؿ يمٗمره سمٕمد اًمٜمٌقّ  :يم٤من يم٤مومراً  ٟمٌّل 

= 
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: (2)"حًمنّم ا" وذم .(1)"قمٜمدهؿ يمٗمرٌ  ذٟم٥ٍم  ٟم٥م، ويمؾ  زوا قمٚمٞمٝمؿ اًمذَّ ج ضمقَّ ُمـ اخلقارِ 

ل  ؿ ىم٤مًمقا سمجقاز سمٕمث٦م ٟمٌّن أقمٜمٝمؿ  ٌل ٙماًمٙمٗمر، سمؾ حَم  ُمٝمؿ دمقيزُ ومٚمزِ "
 .مم آظمرهإ... "(3)

ّٓ  هزجيق   هذا ُم٤م ٓ" :سمٕمد ىمقل اًم٘م٤ميض (4)يواًم٘م٤مر  :أي"ىم٤مل:  (5)"دٌ ٚمحِ ُمُ  إ

 ذقم٤مً  وٓ قم٘مالً  (يّمّح  ٓ)": لٗم٤مضمىم٤مل اخلَ . (6)"ك ُمٜمفصدور اًمٙمٗمر واًمنّم  ُمٙم٤منُ إ

 ه.مم آظمرإ... (7)"ؿمٞمئ٤مً  (غَ يٌٚم   ن ٓأ ٞمف جيقز قمٚم وٓ)

  دُق األكبقاءِص 
 ، وهق واضم٥ٌم ٚم٤ٌمً و ؾَم أ جي٤مسم٤مً إؼم ًمٚمقاىمع اخلطمٙمؿ  هق ُمٓم٤مسم٘م٦مُ  "دقاًمّّم " :ومـف

 :٤م ضم٤مءوا سمفمّ  ءٌ ٌؾ ُمٜمٝمؿ ر٤م ىمُ ر عمَ ذ ًمق شمّمقّ إ :فر قمدُمُ يتّمقّ  ٓ ل  ٟمٌ يمّؾ  طمّؼ  ذم قم٘مكم  

زة اًمٜم٤مزًم٦م ٤مهؿ سم٤معمٕمجِ يّ إًمتّمدي٘مف  :ظمؼمه شمٕم٤ممم ذم جل٤مزَ  ف ًمق ضم٤مز قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمذُب وٕٟمّ 

                                                          

= 

ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين، اعم٘مّدُم٦م اخل٤مُم٦ًم ذم  "اعمٚمؾ واًمٜمحؾ". و1/142طمرف إًمػ،  "اًمٗمقن واًمٕمٚمؿ

 (.116-111، صـ1...إًمخ، إزارىم٦م، اجلزء  اًم٥ًٌم اًمذي

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 288صـ ٗمًف،اعمرضمع ٟم (1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (2)

]أي: ذم  اهـ "شمفٌقّ ف يٙمٗمر سمٕمد ٟمُ اهلل شمٕم٤ممم أٟمّ  قمٚمؿُ "ق وه ،ًمف سمٕمده اؾمتٌِم٤مقم٤مً  شمرك ُم٤م (3)

  هبؿ اهللُوىمد يمذّ  [288، صـ8، اجلزء 5، اعم٘مّمد 1، اعمرصد 6اعمقىمػ  "اعمقاىمػ ذح"

َٕمُؾ ِرؾَم٤مًَمَتُف﴾سم٘مقًمف:   ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                 [.124 :٤مم]إٟمٕم ﴿َأقْمَٚمُؿ طَمْٞم٨ُم جَيْ

 ،اًم٘مقل ُم٘مقًم٦مُ  ،ًمخإ... "ٓ هذا ُم٤م"و ،سمف ٌؼ ُمتٕمٚمّ  "سمٕمد" :، وىمقًمف"ىم٤مل"ه ظمؼمُ  ،ُمٌتدأٌ  "اًم٘م٤مري" (4)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                    ."ىم٤مل" ُم٘مقًم٦مُ  "...إُمٙم٤من :أي"و

 .70صـ، 2، ومّمؾ، اجلزء 1ب ، اًم٤ٌم3اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م"أي: ذم  (5)

 .2/203، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 3اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"أي: ذم  (6)

 .5/190، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 3اًم٘مًؿ  "ٟمًٞمؿ اًمري٤مض"أي: ذم  (7)
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ب ُمـ اًمٕم٤ممل اًمٙم٤مذِ  وشمّمديُؼ  ،"لغ قمٜمّ ُم٤م يٌٚم   يمّؾ  ذم يق قمٌدِ صدَ "ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُمٜمزًم٦مَ 

يمذًمؽ،  -اًمٙمذب قمٚمٞمٝمؿ وهق ضمقازُ -ف ، ومٛمٚمزوُمُ ٤مٌل اًمٙمذب، وهق قمٚمٞمف حُم  ُض سمٙمذسمف حم

﴿ىَمْد و [3 :جؿ]اًمٜمَّ  ـِ اهْلََقى﴾﴿َوَُم٤م َيٜمٓمُِؼ قمَ  :-فورؾمقًمُ  اهللُ وصدَق -شمٕم٤ممم  اهللُ وٟمّص 

سم ُٙمْؿ﴾  .(1)"اًمٙمٜمز" [ يمذا ذم108 :]يقٟمس ضَم٤مءيُمُؿ احْلَؼ  ُِمـ رَّ

د دم ِصدق الـّبل كػرٌ   الشؽ  والسد 

 :ف ًمق ىم٤ملٟمّ أئمٝمر  يواًمذ"حت٘مٞمؼ يمٚمامت اًمٙمٗمر:  طمجر ذم اسمـ ٕماّلُم٦مىم٤مل اًم

 يِمؽمط ذيمرُ  ، و٤ٓمً أيْم (2)يمٗمراً  يٙمقن "قُت جَ ٟمَ  صدىم٤مً  اليناًمٗمُ  ل  يم٤من ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمٌ نإ"

 ًمألٟمٌٞم٤مء :قؾَت  ننف .ل  ف قمـ وطمٟمّ ٠مي٘مٓمع سم ل  ُم٤م ىم٤مل ذًمؽ اًمٜمٌ يٙمقنَ  نأ ٟمٌٞم٤مء، وٓمجٞمع إ

 ر ذا ىم٤مل ذًمؽ ذم٢موم ،آضمتٝم٤مد ذم ف جيقز قمٚمٞمٝمؿ اخلٓم٠مُ ٟمّ أ ذم ، وضمرى ىمقٌل آضمتٝم٤مدُ 
ٍ
 ء

سمٕمدم اًمٙمٗمر  اًم٘مقُل  :ُت قؾ يمٞمػ يٙمٗمر سمف؟ ،ٍل طْم وَ  ٓ قمـ اضمتٝم٤مدٍ  ف ٟم٤مؿمئ٤مً حيتٛمؾ يمقٟمُ 

 لاًمت "نإ"ـسم شمٞم٤منَ اإل ٕنّ  :رفمٝمَ أسم٤مًمٙمٗمر  ُمـ اًمٔمٝمقر، ًمٙمـ اًم٘مقَل  ن يم٤من ًمف ٟمقعٌ إو طمٞمٜمئذٍ 

، وهذا لٌمم ذًمؽ اًمٜمّ إق اًمٙمذب شمٓمر   ه ذمدِ ر سمؽمد  ِمٕمِ يُ  ،هذا اعم٘م٤مم ذم دِ واًمؽمد   ًمٚمِمؽ   له

ٚمتٗم٧م يُ  ُمٝمجقر، ومال ٞمدٌ سمٕم هؿ ىمقٌل اضمتٝم٤مدِ  ز اخلٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ ذماجقسم اًم٘مقَل  نّ أ قمغم، يمٗمرٌ 

اًمٙمذب،  ذم دٍ قمغم شمرد   -ريمام شم٘مرّ - يدّل  "دىم٤مً يم٤من ِص  نإ" :فوم٘مقًمُ  (3)لوقمغم اًمتٜمز   ،ًمٞمفإ

                                                          

 .ديٜم٤مسملم أي مل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜمّص ذم اًمٜمًخ٦م اًمتل (1)

ضمؾ ٕ :أي :"قُت جَ ٟمَ  ،صدىم٤مً  يم٤من ُم٤م ىم٤مًمف إٟمٌٞم٤مءُ  إن" :قا قمٚمٞمف ذم ىمقل اًم٘م٤مئؾيمام ٟمّّم  :أي (2)

، ومرسمام ي١مشمك سمف قمغم صقرة د سمف اًمتح٘مٞمُؼ يرِ  ف طمٞم٨م ملوحمٚم   :أققل ."إن"اعمًتٗم٤مد ُمـ  اًمِمؽ  

مج٤مع  "ٌّقةدٓئؾ اًمٜمُ"]اٟمٔمر:  شيم٤من هذا ُمـ قمٜمد اهلل يٛمْمف إن :وم٠مىمقل» :، يمحدي٨ماًمِمّؽ 

 .[411، 2/410إًمخ، ... سمٕم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ أسمقاب اعمٌٕم٨م، سم٤مب شمزّوج اًمٜمٌّل 

 .م أمحد رو٤م[]اإلُم٤م

 .[اعمٞمٛمٜمل]                قمٚمٞمٝمؿ. ل إمم اومؽماض قمؼمة اًم٘مقل سمجقاز اخلٓم٠م أي: قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٜمز  ( 3)
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 :د، سمخالف اًمٙمذبظمالف اًمقاىمع ُمع قمدم اًمتٕمٛم   ذيمرُ هق  اخلٓم٠مَ  ٕنّ  :اخلٓم٠م وهق همػمُ 

ىمٚمٜم٤م  نإًمؽ، وسمذ اًمٙمٗمرُ  ، ومٞمّمّح داً ظم٤ٌمر سمخالف اًمقاىمع شمٕمٛم  قمغم اإل (1)ذقم٤مً  ف يدّل ٟمّ ٢موم

 ،ْمحر واشمّ ه قمٚمٞمف عم٤م شم٘مرّ ك سمٜم٤مؤُ شمّ ٠ميت ٓ "دىم٤مً يم٤من ِص  نإ" :فىمقًمَ  ٕنّ  :اعمٝمجقر٘مقل اًمهبذا 

 .(2)"!وهلل احلٛمد

 ،ٜم٤م ٟمٌٞمّ  ةِ ٌقّ وٟمُ  ،ةاًمٜمٌقّ  وصح٦مِ  ٦مِ سم٤مًمقطمداٟمٞمّ  ـ دانَ ويمذًمؽ ُمَ ": ىم٤مل اًم٘م٤ميض

 ،ٝم٤ميدقم   و ملأسمزقمٛمف  ح٦مَ ذًمؽ اعمّمٚم قمك ذمادّ  ،قا سمفشمَ أومٞمام  ٟمٌٞم٤مء اًمٙمذَب ز قمغم إًمٙمـ ضمقَّ 

 .(3)"مج٤معسم٤مإل ومٝمق يم٤مومرٌ 

 سمف، ؼمظمأٖمف وومٞمام سمٚمّ  ،اًمٙمذب دَ شمٕمٛم   ٜم٤م مم ٟمٌٞمّ إ و٤مَف أـ ويمذًمؽ ُمَ " :وىم٤مل

ٌَّ أف صدىمِ  ذم ؿمؽَّ  وأ و أٟمٌٞم٤مء، ُمـ إ طمدٍ ٠مو سمأ سمف و اؾمتخػَّ أغ، يٌٚم   ف ملٟمّ إ :ل٤مو ىمأف، و ؾم

                                                          

وىمد  ،أو ظمٓم٠مً  يم٤من أو ؾمٝمقاً  قمٛمداً  ،سمخالف اًمقاىمع إظم٤ٌمرٍ  يمؾَّ  يٕمؿ   واصٓمالطم٤مً  يم٤من ًمٖم٦مً  وإن (1)

]اٟمٔمر:  حلدي٨ميمام ذم ا ٠م،ٓمأظم :أي "النٌ يمذب ومُ " :لم ي٘مقًمقنيّ سمٕمض احلج٤مزِ  رُف ضمرى قمٚمٞمف قمُ 

قات اخلٛمس، ذيمر سمٞم٤من سم٠مّن احلؼ اًمذي ٚمالة، سم٤مب ومْمؾ اًمّميمت٤مب اًمّّم  "٤منٌّ طمِ  صحٞمح اسمـ"

٤ٌمدة سمـ ز ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم قمُ يْ ػْمِ حُمَ  قمـ اسمـ، 334، صـ1729 إًمخ، ر:... ذم هذا اخلؼم

، وم٘م٤مل واضم٥ٌم  حمٛمد إٟمّم٤مري ي٘مقل: اًمقشمرُ  أسم٤م  ؾمٛمٕم٧ُم اًمقًمٞمد، إيّن  أسم٤م ٤مُم٧م وم٘م٤مل: ي٤ماًمّّم 

ـّ اومؽمَو  صٚمقاٍت  مخُس »ي٘مقل:  اهلل  رؾمقَل  حمٛمد، ؾمٛمٕم٧ُم  ٤ٌمدة: يمذب أسمققمُ  قمغم  اهللُ ٝم

ـّ ٤ٌمده، ومٛمَ قمِ  ـّ وىمد أيمٛمٚمَ  ـ ضم٤مء هب ـّ  ومل ٝم ـّ سمح٘مّ  اؾمتخٗم٤موم٤مً  يٜمت٘مّمٝم  اهلل قمٝمدٌ  ، يم٤من ًمف قمٜمدٝم

ـّ ٦م، وُمَ ف اجلٜمّٚمَ دظِم يُ  أن ـّ  ـ ضم٤مء هب ـّ سمح٘مّ  اؾمتخٗم٤موم٤مً  وىمد اٟمت٘مّمٝم إن  ،اهلل قمٝمد ف قمٜمديٙمـ ًم مل ،ٝم

 ."أظمٓم٠م"يريد سمف  "حمٛمد يمذب أسمق"٤ٌمدة: ىمقل قمُ " طم٤مشمؿ: ىم٤مل أسمق. شسمف، وإن ؿم٤مء رمحفؿم٤مء قمذّ 

إذا أظمٓم٠م  ،ج٤مزاحلِ  ٕهؾ ُمًتٕمٛمٚم٦مٌ  وهذه ًمٗمٔم٦مٌ  ،هريرة ٤مًم٧م ٕيبقم٤مئِم٦م طمٞم٨م ىم ويمذًمؽ ىمقُل 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                          .["ي٘م٤مل ًمف: يمذب ،هؿأطمدُ 

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  23، 22صـ "اإلقمالم سم٘مقاـمع اإلؾمالم"أي: ذم  (2)

 .171صـ، 2، ومّمؾ، اجلزء 3، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِّمٗم٤م"أي: ذم  (3)
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 .(1)"مج٤معسم٤مإل ومٝمق يم٤مومرٌ  ،سمفرَ و طم٤مأ، ٤مً ؾ ٟمٌٞمّ و ىمتَ أؿ، و آذاهُ أى قمٚمٞمٝمؿ، زرَ أ

 ٓ يؿؽـ بالؽاذِ  ظذ يدِ  فقر ادعجزةِ طُ 

اًمِمٞمخ  قمٜمد ،٦مب ُمـ اعمًتحٞمالت اًمٕم٘مٚمٞمّ اًمٙم٤مذِ  قمغم يدِ  اعمٕمجزةِ  (2)ٝمقرفمُ  فائدة:

ًٓم٦م قمغم صدق دقمقى ىم٤مُم٦م اًمدّ إمم اًمتٕمجٞمز قمـ إومْم٤مئف إل- :يرؿمٕمَ ًـ إاحلَ  يبأ

سمٛمٜمزًم٦م  هل٤م ٓزمٌ  ُمدًمقٌل  دَق اًمّّم  نّ ٕ- :ٛملمُمـ اعمتٙمٚمّ  ُم٤مم ويمثػمٍ اإل ، وقمٜمد-ؾم٤مًم٦ماًمرّ 

ق ٤مدِ سملم اًمّّم  جي٤مسمف اًمتًقي٦مَ إل :٦مريديّ اعم٤مشمُ  ، وقمٜمد-٤ملاًمٗمٕمؾ، وهق حُم  إلشم٘م٤من (3)اًمٕمٚمؿ

 .يٚمٞمؼ سم٤محلٙمٞمؿ ٓ ٗمفٌ ، وهق ؾَم لواعمتٜمٌّ  لٌاًمتٗمرىم٦م سملم اًمٜمّ  ب، وقمدمِ واًمٙم٤مذِ 

 أماكة األكبقاء 
 .اخلٞم٤مٟم٦م ود   لوه "ُم٤مٟم٦مإ" :ومـف

 غ األكبقاء تبؾق
 ،٤ٌمدًمٚمٕمِ  (4)وا سمتٌٚمٞمٖمفُمرُ أُ اهلل، و ضم٤مءوا سمف ُمـ قمٜمد ٛمٞمع ُم٤مجل "تٌٚمٞمغاًم" :ومـف

                                                          

 .أي: اعمرضمع ٟمٗمًف (1)

 ىم٤مً ُمّمد   ف سمحٞم٨م يٕمدّ عمراُمِ  قاوم٘م٤مً ُمُ  ،يمذسم٤مً  ةِ ٌقّ ل اًمٜمُقمِ قمغم يد ُمدّ  قم٤مدةٍ  اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مرَق  إفمٝم٤مرُ  :أي (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[  .!ٟم٤ماًمذي سمف ومّن  واًمتٗمًػمُ  ،اًم٘مٞمقد اًمتل ذيمرٟم٤م وم٤مئدةُ  خيٗمك قمٚمٞمؽ ًمٙمالُمف، وٓ

ًِ أُ  ـ رأى ومٕمالً ُمَ  وم٢منّ  (3) ًَ  :أققل .طمٙمٞمؿٌ  ف قمٚمٞمؿٌ وم٤مقمٚمَ  أنّ  ـ رضورةً ي٘مَ أَ  ،ـشم٘مِ ـ وأُ طم  ـ اًمتٜمٔمػمُ وإطم

ف جيقز ٠مٟمّ سم ش ومٞمف ُمٜم٤مىمٌش ىمد يٜم٤مىمِ  اًمٚمزوم، واإلشم٘م٤منُ  ف واوُح وم٢مٟمّ  :سمدًٓم٦م ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ قمغم اًمٗم٤مقمؾ

رسمام يم٤من  دائامً  ٓ اؾمتٓم٤مقمتف ًمق ىمّمد، سمؾ اإلشم٘م٤منُ ُمـ دون ىمّمد اًمٗم٤مقمؾ، سمؾ و ٗم٤مىم٤مً اشمّ  ف ٟم٤مدراً ىمققمُ وُ 

قمغم إشم٘م٤من  ـ اًمٌٞمقت أىمقى ؿم٤مهدٌ اًمتٜمقط، سمؾ ذم أوهَ  ّش حؾ وقمُ يمام ذم سمٞم٧م اًمٜمّ امً ُمٚمٝمَ  ٤مً ـمٌٕمٞمّ 

  ـ أقمٓمك يمؾَّ ُمَ  اًمٕمٜمٙمٌقت، ومًٌح٤منَ 
ٍ
 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[  .!وم٤مومٝمؿ ،ىدَ هَ  ؿّ ف صمظمٚم٘مَ  رء

 حيتٛمؾ هل٤م قم٘مقُل  ٛمقا ُمـ دىم٤مئؼ طم٘م٤مئؼ ٓيٕمٚم   روا أني١مُمَ  ومل ،قمٚمٛمقا وا سمف ُم٤مم٤م ضم٤مءُ  ٕنّ  :د سمفىمٞمّ  (4)

قن يْمٜم  ٓ -اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت -ؾ ؾُم اًمر   ٕنّ  :هلؿ اًمٕمقام، وًمٞمس ذم آؿمتٖم٤مل هب٤م ٟمٗمعٌ 

 قمـ إُمّ 
ٍ
 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                     ٝمؿ.ومٞمف صالطُم  ٦م سمٌمء
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ٖمقا قمـ سمٚمَّ  -اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت -ؿ ّن أ ن يٕمت٘مدَ أ، ومٞمج٥م ٤مً و قمٛمٚمٞمّ أيم٤من  ٤مً اقمت٘م٤مديّ 

 .قفاخلَ  (1)ةىمقّ  ، وًمق ذمٛمقا ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً تٙميَ  ومل ،وا سمتٌٚمٞمٖمفُمرُ أُ  اهلل ُم٤م

 بقاء َفطاكة األك
 وذًمؽ صم٤مسم٧ٌم  ،ٝمؿطمج٤مضمِ إو ًمزام اخلّمقمِ إل (2)ذاىم٦ماحلَ  :أي "ٓم٤مٟم٦ماًمٗمَ " :ومـف

 .مج٤مع٦م واإلسم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜمّ 

ؿ وهُ  ،سم٤مًمٕم٘مؾ (3)واضم٦ٌمٌ  هل صمؿّ  ،هق احلؼ   سمٞمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م َؾ ظُم اشمد ٓ وهذه اخلٛم٦ًمُ 

 .وقم٤مدةً  سمٕمده٤م ذقم٤مً  ، وُم٤م٤مً أيْمع يٙمقٟمقا قمغم ظمالومٝم٤م، وسم٤مًمنّم  نأر يتّمقّ  ٓ

 قرُة األكبقاء ُذك
 ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِمـ ىَمٌْٚمَِؽ إَِّٓ ِرضَم٤مًٓ﴾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: "اًمذيمقرةُ " :ومـف

 ريؿ، ُمتٛمًٙملم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:ة ُمَ قّ ٌطمٞم٨م ىم٤مًمقا سمٜم ٦مًمٚمٔم٤مهريّ  ظمالوم٤مً  ،[109 :]يقؾمػ

َرِك َواْصَٓمَٗم٤مِك﴾ ﴿َي٤م َُمْرَيُؿ إِنَّ اهلَل اْصَٓمَٗم٤مكِ  ،[17 :]ُمريؿ ﴿وَم٠َمْرؾَمْٚمٜم٤َم إًَِمْٞمَٝم٤م ُروطَمٜم٤َم﴾  َوـَمٝمَّ

 .لمأيتَ ...[ 42 :]آل قمٛمران

أي٤مت اعمذيمقرة،  قمٚمٞمف ذم دًٓم٦مَ  ٓ ذإ :(4)سمنمعٍ  طمٞم٤مً ف ًمٞمس وَ ٟمّ ٠مقمٜمف سم ضمٞم٥َم أُ و

                                                          

 يـ، ويمٗمٌر ٕؾم٤مس اًمد   هدمٌ  -٦م٘مٞمّ اًمَِم  يمام شمزقمٛمف اًمٓم٤مئٗم٦مُ -ودمقيز اًمت٘مٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمتٌٚمٞمغ  (1)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                      ُمٌلم. ووالٌل 

ّٓ و (2) َٕمُؾ ِرؾَم٤مًَمَتفُ أهٚمف، و إُمر إمم همػم ًمٙم٤من ومٞمٝم٤م شمقؾمٞمدُ  إ  ﴾﴿اهلُل َأقْمَٚمُؿ طَمْٞم٨ُم جَيْ

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                      .[124 ]إٟمٕم٤مم:

شمِمٛمؾ  اًمٕمّمٛم٦مُ " :ي٘مقل أن وًم٘م٤مئؾٍ  ،ذم اًمقضمقب اًمٕم٘مكم ٌؾ ذم سمٕمض شمٗم٤مصٞمؾ سمٕمْمٝم٤م شم٠مُمّ  (3)

ذًمؽ  سمثٌقت يمّؾ  ، واإليامنُ يم٤من وم٤مخلٓم٥م ؾمٝمٌؾ  ويمٞمػ ُم٤م ،"اًمتٌٚمٞمغَ  ، وإُم٤مٟم٦مُ وإُم٤مٟم٦مَ  دَق اًمّم  

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                                      .ىمٓمٕم٤مً  ٝمؿ واضم٥ٌم ًمٙمٚمّ 

 ومٞمٝم٤م ومْم٤مئؾ، وًمٞمس يمؾ   ،ٟمٕمؿ .شمٕم٤ممم إًمٞمٝم٤م سمنمعٍ  ٤م أوطمك اهللُقمغم أّن  يدّل  ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م :أي (4)

، وًمٞمس ٤مً زيمٞمّ  هل٤م همالُم٤مً  ٝم٥َم ٞمَ وح إًمٞمٝم٤م ًمِ اًمر   هل٤م، ومٗمل أي٦م إرؾم٤مُل  ُمًتٚمزُم٦مً  ، وٓةً ٌقّ ٟمُ  ومْمٞمٚم٦مٍ 

= 
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ذوذ ي٤ٌمًمٞم٤م سمُِم  هت٤م، وملٌقّ ٟمُ  قمغم قمدم مج٤معَ إلٟم٘مال ا يٞمْم٤مواًمٌَ  واًم٘م٤ميض اًمرازي ُم٤ممُ واإل

ة ؾم٤مرة ٌقّ وسمٜمُ  ،٤مً أيْم ٦مؾمٞمآة ٌقّ ٝمؿ سمٜمُ وسمٕمُْم  ،ْم٤مً أيقؾمك ُمُ  (1)مّ أة قّ ٌوىم٤مًمقا سمٜمُ  .ػاعمخ٤مًمِ 

﴿َوَأْوطَمك  :ٌٓمؾ سم٘مقًمفيَ  لسم٤مًمقطم وآطمتج٤مُج  .(3)اجلقاب اجلقاُب و .(2)٤مً أيْم ةوه٤مضمر

 .طمل ذعٍ ف ًمٞمس سمقَ وم٢مٟمّ  :[68 :حؾ]اًمٜمَّ  َرسم َؽ إمَِم اًمٜمَّْحِؾ﴾

 َكزاهة األكبقاء دم آكتساب 
ج٤مُم٦م ة اًمّمٜم٤مقم٦م، يم٤محلِ ءٟم٤مد قمـ دَ قمُ اًمت٤ٌم :أي "آيمت٤ًمب زاه٦م ذماًمٜمَ " :ومـف

ٝمؿ قمـ ذًمؽ اًمٓم٤ٌمع، ومتٜمزهيُ  رَ ٤ٌمع وشمٜمٗم  آشمّ  ٥م قمدمَ قضمِ ف يُ ٟمّ ٕ :سمحٙمٛم٦م اًمٌٕمث٦م خيّؾ  ُم٤م ويمؾ  

ضمالل اًمالئؼ سم٤معمخٚمقق، ًمٖم٤مي٦م اإل ٚمؼ، ُم٘متْمٞم٦مٌ ٜم٤مص٥م اخلَ ُمَ  ُف َذ أ ةُ ٌقّ ، واًمٜمُ واضم٥ٌم 

 .ذًمؽ ٜم٤مذميُ  ُم٤م ومٞمٕمتؼم هل٤م اٟمتٗم٤مءُ 

 ذات َكزاهة األكبقاء دم ال
ًّ  :أي "اتاًمذّ  ذم اًمٜمزاه٦مُ " :ومـف  وهمػم لٛمص واجلذام واًمٕمَ ُمـ اًمؼَم  الُم٦مُ اًم

 قمقشمف قمٜمدسمدَ  يٚم٧ْم زِ أُ رؾم٤مل، وم٘مد ىمٌؾ اإل ُمقؾمك  ٘مدةُ ٤م قمُ ُمّ ٠موم، راتذًمؽ ُمـ اعمٜمٗمّ 

                                                          

= 

 خيتّص  ٤مؾمـ إومٕم٤مل ٓؿ إمم حَم هؿ اعمٙمٚمَّ اعمالئٙم٦م وإرؿم٤مدُ  ، ويمالمُ سمنمعٍ ه٤م ٤م إمم همػمإرؾم٤مهلُ 

، ٙمقن ًمٖمػم ٟمٌل  ي ٓ ،ٝمؿيمالُمِ  ٝمؿ قمغم صقرهتؿ وؾمامعِ سملم رؤيتِ  رانُ اًم٘مِ  ،ٟمٕمؿ .سم٤مٕٟمٌٞم٤مء 

 صقرهتؿ، يمام قمغم هؿ طمٞمٜمئذٍ يرَ  ٝمؿ مليمالُمَ  ؾمٛمعَ ٝمؿ، وإن يمالُمَ  طمٞمٜمئذٍ  يًٛمعْ  رآهؿ مل ه إنومٖمػمُ 

ذم ُمٕمروم٦م ُمٜمزل  369اًم٤ٌمب  "اًمٗمتقطم٤مت اعمّٙمٞم٦م"]أي: ذم  اًمِمٞمخ إيمؼم  ُم٤ممُ قمٚمٞمف اإل ٟمّص 

 ويمذا ،٤محللم٤م آصٓمٗم٤مء ومٔم٤مهر قمٛمقُمف ًمٕم٤ٌمد اهلل اًمّّم أُمّ  .[3/357إًمخ، ... إومٕم٤مل

ّٓ ٤ًمء، ًمٞمس ومٞمف سم٤معم٘مّمقد ووم٤مء، آصٓمٗم٤مء قمغم مجٞمع اًمٜمّ  ُل ٤ًمء، وهق أوّ سمٕمض اًمٜمّ ةُ ٌقّ إذا صم٧ٌم ٟمُ  إ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      اعم٠ًمًم٦م.

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.    أي٦م.... [ 7 :]اًم٘مّمص ﴿َوَأْوطَمْٞمٜم٤َم إمَِم ُأم  ُُمقؾَمك َأْن َأْرِوِٕمٞمِف﴾ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (1)

ـّ وذم طم٘مّ  (2)  ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                  قمـ دًمٞمؾ. ومْمالً  ،د ُم٤م ي٤ًموي ؿمٌٝم٦مً يقضَم  ٓ  ٝم

ـّ  أنّ  (3) ـّ  سمنمعٍ  يث٧ٌم اإلحي٤مءُ  ، وملْم٤مئؾ ىمٓمٕم٤مً وم هل  ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                  .أصالً  إًمٞمٝم
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٤ميِن﴾ :رؾم٤مل، سم٘مقًمفاإل ًَ ـ ًم  قب وم٘مد يم٤من يّ أ ٤م سمالءُ ُمّ أو .[27 :]ـمف ﴿َواطْمُٚمْؾ قُمْ٘مَدًة ُم 

يٕمؿ، سمؾ  ف ملٟمّ ٠مٞمؾ سمف ىمِ ٟمّ أيٕم٘مقب، ُمع  ل، ويمذًمؽ قمٛمُم٤مً يٙمقن ُم٘مدَّ  ُم٤م (1)طُ ، واًمنّم راً ُم١مظمَّ 

 .ٞم٥مؿمديدة، وُمثٚمف ؿمٕمَ  يم٤من سمف همِم٤موةٌ 

 .يمؾ قمغم اًمٓمريؼيمٕمدم إ ،٦م واحلِمٛم٦مٟم٤ًمٟمٞمّ اإل :أي ،(2)ةاعمروّ  ودم

ًّ  ٓ (4)ٝم٤متإُمّ  (3)ٟم٤مءة أسم٤مء، وقمٝمرف ُمـ دَ ؾمالُمتُ  :أي ،٥ًماًمٜمَّ  ودم  (5)الُم٦مُ اًم

 وٟمحقه. (6)رآزَ  يمام ذم نمطٍ سمف ًمٞمس ٟمّ ٢موم :ر وٟمحقهُمـ اًمٙمٗم

                                                          

ٞمع اعمٌٕمقث ـ مجُم٤ممل ي١مُمِ  ة اسمتداءٌ قّ ٌسم٘م٤مء اًمٜمُ ، سمؾ يمؾ  واسمتداءً  سم٘م٤مءً  ٜم٤مٍف ر ُمُ اعمٜمٗمّ " :ي٘مقل ىم٤مئالً  ًمٕمّؾ  (1)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                 . راً وٟمحقه ُمٜمٗمّ  لٛمذم يمقن اًمٌٕمض يم٤مًمٕمَ  إًمٞمٝمؿ، ًمٙمـ اًمِم٠منَ 

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                      ."ذم اًمذات"قمٓمػ قمغم  (2)

حتٌؾ  وإن مل سمٗم٤مطمِم٦مٍ  ـ أشم٧ْم ُمَ  -اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت -ٝمؿ ذم ٟمًٌِ  شم٘معَ  جيقز أن ومال :أققل (3)

ّٓ ًمٞم٧ًم  يم٤مٟم٧م اًمقٓدةُ  ، وإنسمف ُمٕمٚمقمٌ  اًمتٕمٞمػمَ  ٕنّ  :ُمٜمٝم٤م  .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[          ُمـ ٟمٙم٤مح. إ

ٜم٤مت يِمتٛمؾ اًمٌَ  -اًمتٕمٞمػم وهق ٟمٗمُل - ًمٞمُؾ سمف، واًمدّ  اًمتٍميَح  يمام رأي٧ُم  ،أيْم٤مً  سمؾ وإزواِج  (4)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    .!وهلل احلٛمد ،، وهق اًمقاىمعُ ـ أيْم٤مً وأُمث٤مهلَ 

 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"ر شمرمجتف: )]اٟمٔم "أهار اًمت٠مويؾ"اإلُم٤مم اًمرازي ذم  ذم إصقل، وٟمّص  :أي (5)

ذم اًمًٜم٦ّم،  2]إصؾ  "اًمٗمقاشمح"اًمٕمٚمقم ذم  ك اعمقمم سمحرُ ٘ملم، طمتّ ه ُمـ اعمح٘مّ ، وهمػمُ ([1/124

  سم٢مؾمالمِ  [387صـ
ِ
، وىمد أصم٧ٌم اء وطمقّ  لم إمم آدمَ سمِ ُمـ إىمرَ  ؿ مجٞمٕم٤مً وأُمٝم٤مهِت إٟمٌٞم٤مء  آسم٤مء

ً   ذًمؽ اإلُم٤ممُ   ٛمقُل ؿُم " :ٝم٤مٞمتُ ؾمٛمّ  ٦مٌ ُمًت٘مٚمّ  ٦مٌ ومٞمف رؾم٤مًم، وًمٚمٕمٌد ٜم٤م ٞمقـمل ذم ٟمٌٞمّ اجلٚمٞمؾ اجلالل اًم

ـَ  أن ومٝمذا اًمذي ٟمح٥ّم  "رامؾمقل اًمٙمِ اإلؾمالم ٕصقل اًمّر   .سمف اهللَ ٟمدي

ذم  [100صـ "أومْمؾ اًم٘مرى"]أي: ذم  طمجر اسمـ قمٚمٞمف اإلُم٤ممُ  يمام ٟمّص  ،ر ومٕمؿ  ٤م آزَ أُمّ 

 ذح"]اٟمٔمر:  هوهمػمُ  ([311، 2/310 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "رىاًم٘مُ  ح أمّ ذ"

، يف ، ذيمر ووم٤مة أُّمف وُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٠مسمقَ ذم شمنميػ اهلل شمٕم٤ممم ًمف  1اعم٘مّمد  "اًمزرىم٤مين
ٌُُد إًَِمـَٝمَؽ َوإًَِمـَف آسَم٤مِئَؽ إسِْمَراِهٞمَؿ  أسم٤مً  ل اًمٕمؿَّ شمًٛم   واًمٕمرُب  . همػمهذم [327، 1/326 ﴿ىَم٤مًُمقْا َٟمْٕم

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[   .٘مقب يٕم قمؿ   ام إؾمامقمٞمُؾ [ وإٟمّ 133 :]اًمٌ٘مرة َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ َوإؾِْمَح٤مَق﴾

ف؟  ، هؾ هق أسمق إسمراهٞمؿَ "َزر آ"ىمد أووحٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم اًمتٗمّمٞمؾ قمـ  (6)  .[100، 99]اٟمٔمر: صـ أم قمٛم 
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 أكَؿَؾ وأظَؾؿ أهؾ زماكِف  ـّبلال كقنُ 

ـ سمٕم٨م ؿ ُمـ مجٞمع ُمَ قمٚمَ أف ويمقٟمُ  ،"٤مً ـ ًمٞمس ٟمٌٞمّ ف مّ هؾ زُم٤مٟمِ أؾ يمٛمَ أف يمقٟمُ " :ومـف

 ؿ ُمقؾمك ُمـ اخلي ؿمٞمئ٤مً يتٕمٚمّ  ومل ،٦مً وومرقمٞمّ  ٦مً صٚمٞمّ إٔم٨م سمف، سمُ  يع اًمذطمٙم٤مم اًمنّم ٠مسم ،ًمٞمٝمؿإ

ٝم٤م، هٚمِ أف سمذًمؽ قمغم ـمريؼ قمٚمٛمِ  قمدمُ  يّي  ٟمٞم٤م ومالُمقر اًمدّ ٠مؼ سميتٕمٚمّ  ٤م ُم٤مُمّ أو .ُمـ ذًمؽ

 ؿ هبؿ اًمٖمٗمٚم٦مُ يتقهّ  ٟمٞم٤م، ًمئالَّ ُمقر اًمدّ أُمـ  يٕمٚمٛمقن ؿمٞمئ٤مً  ؿ ّٓن إ :ي٘م٤مَل  نأجيقز  وًمٙمـ ٓ

 .ٝمؿ قمٜمٝماماًمٚمذان جي٥م شمٜمزهيُ  واًمٌٚمفُ 

ٝمؿ طم٘م   ذم وجيقز .(1)وقم٤مدةً  ، وذقم٤مً وذقم٤مً  اعمذيمقرات قم٘مالً  ودادُ أويًتحٞمؾ 

  ث٤مب، يمؾ  ُمُ  ٕمت٤مدٍ ُمُ  ُمرٍ أ يمؾ  
ٍ
 ي  نَم سمَ  همرضٍ  ُمـ يمّؾ  ،صم٤مسم٦م سمًٌٌفف سم٤مإلقم٤مدشمَ  ضمرى اهللُأَ  رء

ٗمرة، مم اًمٜمَّ إ يو ي١مد  أس، ٟمٗمُ ٤م شمٕم٤مومف إمّ  ، وٓي٤مً زرِ ُمُ  ٤ٌمطم٤مً ُمُ  ، وُٓمٙمروه٤مً  ، وُٓم٤مً ًمٞمس حمرَّ 

 ػمورهت٤م ؾم٤ٌٌمً ُمٙم٤من َص إل :ت٤ٌمطم٤مٝمقات اعمُ امع احلالل، وؾم٤مئر اًمِمَّ واجلِ  بيمؾ واًمنم  يم٤مٕ

 .ٝم٤م ًمذًمؽًمٕمدم صالطمٞمتِ  :مه٤موٟمحقُ  واعمٙمروهُ  رامُ احل٦م، وظمرج قاب سم٤مًمٜمٞمّ ًمٚمثَّ 

 ؟اً وكبقّ  مـ احلققان كذيراً  جـسٍ  كؾ  هؾ دم 

ـُ  مسللة:  ُض ذه٥م سمٕم": "سمدء إُم٤مزم"قمغم  (3)"ذطمف" ذم (2)مج٤مقم٦م ىم٤مل اسم

                                                          

 وقم٤مدةً  ذقم٤مً  ، وإنوذقم٤مً  ه قم٘مالً ود   اؾمتح٤مَل  وذقم٤مً  ومام وضم٥م قم٘مالً  ،قمغم ضمٝم٦م اًمتقزيع :أي (1)

 محد رو٤م[.]اإلُم٤مم أ                      .وقم٤مدةً  ومنمقم٤مً 

يـ اًمدّ  اهلل اًم٘م٤ميض سمدر ٕمدؾماًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ  دٌيـ قماًمدّ  حمٛمد سمـ ذفهق  (2)

 ؾمٜم٦م وشمقذّم  759ؾمٜم٦م  "اًمٞمٜمٌع"ـًمد سموُ  .٤مومٕملاًمِّم  اًمٙمٜم٤ميمل اعم٘مدد "مج٤مقم٦م اسمـ"ـاعمٕمروف سم

شمدسمػم حترير إطمٙم٤مم ذم "و ،ويقَ ًمٚمٜمَّ "اًمتٌٞملم ذم ذح إرسمٕملم" :ػ ُمـ اًمٙمت٥م. صٜمّه819

٦م ُمٓمٚمع اعمث٤مل ذم اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞمّ "و "إُم٤مزم ءدرج اعمٕم٤مزم ذم ذح سمد"و "اإلؾمالم أهؾ

 .ذًمؽ وهمػم "سمدء أُم٤مزم"قمٜمل أ "٦م ذم ذح اًم٘مّمٞمدة اًمالُمٞم٦موُمٜمٌع اًمٙمامل ذم اعم٤ًمئؾ اًمٙمالُمٞمّ 

 . (146، 6/145 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

٦م ذم ذح اًم٘مّمٞمدة ٦م وُمٜمٌع اًمٙمامل ذم اعم٤ًمئؾ اًمٙمالُمٞمّ ُمٓمٚمع اعمث٤مل ذم اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞمّ " أي: (3)

اهلل اًم٘م٤ميض  ٕمدؾماًمٕمزيز سمـ  دٌيـ قماًمدّ  حٛمد سمـ ذف: عم"سمدء أُم٤مزم"قمٜمل أ "اًمالُمٞم٦م

= 
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 :وابُمـ اًم٘مردة واخلٜم٤مزير واًمدّ  ،٤مً وٟمٌٞمّ  اً ُمـ احلٞمقان ٟمذير ضمٜمسٍ  يمؾ   ذم أنّ  إمم (1)دُم٤مءاًم٘مُ 

َّٓ ظماَل ومِٞمَٝم٤م َٟمِذيرٌ ﴿ :سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ٤مً حمتجّ  ٦ٍم إِ ـْ ُأُمَّ ر يمٗمّ  (2)وىمد ،[24 :]وم٤مـمر ﴾َوإِن ُم 

 إمج٤معومٞمف، ُمع  ة ُم٤مٌقّ سمٛمٜمّم٥م اًمٜمُ  راءدزآومٞمف ُمـ  ٕنّ ": سمذًمؽ قمٞم٤مض اًم٘م٤مئَؾ  اًم٘م٤ميُض 

 .(3)"وشمٙمذي٥م ىم٤مئٚمف ،اعمًٚمٛملم قمغم ظمالف ذًمؽ

 بجؿقع ادبعقثني واجٌب  اإليامنُ 

وضم٥م  ،ف ُمٜمٝمؿشمٕمٞمٞمٜمُ  ذقم٤مً  صم٧ٌمـ ، ُمَ سمجٛمٞمع اعمٌٕمقصملم واضم٥ٌم  اإليامنُ  مسللة:

 سم٤مٕٟمٌٞم٤مء اإليامن ذم يٜمٌٖمل ، وٓإمج٤مًٓ  اإليامنُ يمٗمك  ،فيث٧ٌم شمٕمٞمٞمٜمُ  ـ ملسمٕمٞمٜمف، وُمَ  اإليامنُ 

 قمدد. ذمسمحٍمهؿ  اًم٘مٓمعُ 

 بـبّقـا جيب دم اإليامن  دم تػصقؾ ما الباب ةؾتؽؿ
ُمقن، اهلل اعمٙمرَ  ٤ٌمدُ قمِ  ؿأّن  :ٚملم اقمت٘م٤مدُ واعمرؾَم  إٟمٌٞم٤مءسمٕمٛمقم  اإليامن ذم ليٙمٗم

 ، ويم٤مٟمقا قمغم احلّؼ روا اعمٕمجزاِت فمٝمَ أ، وةَ ٌقّ قمقا اًمٜمُ ٚمؼ، وم٤مدّ اخلَ  ودقمقةِ  طمِل سم٤مًمقَ اضمت٤ٌمهؿ 

 .سمف رواُمِ أُ ُم٤م  شمٌٚمٞمغِ  ذمدق واًمّم  

 ،(4)"داعمٕمتٛمَ " ذميمذا  ،ءأؿمٞم٤مقى ذًمؽ ُمـ ؾِم  ٜم٤م سمٜمٌٞمّ  اإليامن ذم ٓسمدّ و

                                                          

= 

 759ؾمٜم٦م  "اًمٞمٜمٌع"ـًمد سموُ  .٤مومٕملاًمِّم  اًمٙمٜم٤ميمل اعم٘مدد "مج٤مقم٦م اسمـ"ـيـ اعمٕمروف سماًمدّ  سمدر

 .(146، 6/145 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم". و2/311 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")          .ه819 ؾمٜم٦م وشمقذّم 

 ]اعمٞمٛمٜمل[.                 ًمٚم٘م٤مري. "ذح اًمِمٗم٤مء"أي: اًمُ٘مدُم٤مء ُمـ احلٙمامء اًمٗمالؾمٗم٦م، يمام ذم  (1)

هدي٦م "ٟمٔمر شمرمجتف: )]ا يقٙمٜمَُمـ ذاك اًمٗم٤موؾ اًمٚمَ  قمٔمٛم٧ْم  ٦مٍ ًمّ ديد قمغم زَ اًمِّم  وومٞمف ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمردّ  (2)

ّٓ  ةَ ىمقّ  وٓ طمقَل  وٓ ،واًمٕم٤مومٞم٦مَ  اًمٕمٗمقَ  ل اهللَ ٠موٟمً ،ميمام ىمد شم٘مدّ  ([300، 6/299 "اًمٕم٤مروملم  إ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[         .!سم٤مهلل

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم.171صـ، 2، ومّمؾ، اجلزء 3، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م"أي: ذم  (3)

 .100، صـ4إًمخ، ومّمؾ ... ذم سمٞم٤من اإليامن سم٤معمالئٙم٦م 2اًم٤ٌمب  "اعمٕمتٛمد" (4)
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جي٥م  ضم٤مء سمف، وًمف شمٗمّمٞمٌؾ  ُم٤م يمّؾ  ذمف ىمَ يّمد   أن، سمف  اإليامن ذمؾ اعمجٛمَ  واًم٘مقُل 

 .إمج٤مًٓ سمف  ـَ اًمتٗمّمٞمؾ عم٤م آُمَ  ذم ك ٓ خي٤مًمَػ طمتّ  :فقمٚمٛمُ 

ـّ  اإلكسِ  ة كبق ـا إىلبعث  واجل

ـّ  اإلٟمسِ  إممف شمٕم٤ممم سمٕمثَ  اهللَ أنّ  ذمف شمّمدي٘مُ  :مـفا هؿ طمدُ أك اؾمتثٜمَ  ن٢م، ومواجل

اعمالئٙم٦م  وذم .فسمرؾم٤مًمتِ  فإيامٟمُ  يّمّح  ٓ، ف ُمـ دقمقشمِ  آدمَ  سمٜملُمـ  (1)صٜمٗم٤مً  أو، اجل٤منَّ 

امدات، واجلَ  ويمذا احلٞمقاٟم٤مُت  ،يمتٙمٚمٞمٗمٜم٤م ٓ شمنميٗمل  ٝمؿ شمٙمٚمٞمٗمُ  :تقنثٌِ ، وىم٤مل اعمُ اظمتالٌف 

  (2)اًمْم٥ّم  قا سمِمٝم٤مدةمه٤م، واؾمتدًمّ ٟمحقِ  أو شمًٌٞمٍح  أو يمرٍ ٝمام سمح٥ًم طم٤مهلام ُمـ ذِ شمٙمٚمٞمٗمُ  :ىم٤مًمقا

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      .وًمق واطمداً  سمؾ ؿمخّم٤مً  (1)

، 4/283، 5996 سم٤مب اعمٞمؿ، ُمـ اؾمٛمف حمٛمد، ر: "اعمٕمجؿ إوؾمط" ذم يناؼَم ٓمَ اًم فضمأظمر يمام (2)

ُمـ أصح٤مسمف،  يم٤من ذم حمٗمؾٍ  اهلل  رؾمقَل  أنّ " -طمدي٨م اًمْم٥ّم -٤مب قمٛمر سمـ اخلٓمّ  ، قمـ284

سمف إمم رطمٚمف، ومرأى  ف، ومذه٥َم يمٛم  ، وضمٕمٚمف ذم ٤مً وٌّ  ٞمؿ ىمد ص٤مدَ ؾمٚمَ  ُمـ سمٜمل أقمرايبٌ  إذ ضم٤مء رضمٌؾ 

 أىمٌَؾ  ٤مس صمؿّ اًمٜمّ ، ومِمّؼ ف ٟمٌل  ـ هذه اجلامقم٦م؟ وم٘م٤مًمقا: قمغم هذا اًمذي يزقمؿ أٟمّ وم٘م٤مل: قمغم ُمَ  مج٤مقم٦مً 

ض، أسمٖمَ  ب ُمٜمؽ وٓأيمذَ  قمغم ذي هلج٦مٍ  ٤ًمءُ اؿمتٛمٚم٧م اًمٜمَّ ُم٤م !دحمٛمّ  وم٘م٤مل: ي٤م اهلل  قمغم رؾمقل

وم٘م٤مل  ،٤مس مجٞمٕم٤مً ؽ، ومنرت سم٘متٚمؽ اًمٜمّتٚمتُ قمٚمٞمؽ وم٘م ًمٕمجٚم٧ُم  ل قمجقًٓ ٞمٜمل ىمقُمِ يًٛم   وًمقٓ أن

 يٙمقنَ  يم٤مد أن احلٚمٞمؿَ  أنّ  أُم٤م قمٚمٛم٧َم »: اهلل  وم٘م٤مل رؾمقُل  !ل أىمتٚمفقمٜمِ اهلل دَ  رؾمقَل  : ي٤مقمٛمرُ 

وىمد ىم٤مل ًمف  !سمؽ آُمٜم٧ُم  ٓ !ىزّ وم٘م٤مل: واًمالت واًمٕمُ  اهلل  قمغم رؾمقل أىمٌَؾ  صمؿّ  ش؟٤مً ٟمٌٞمّ 

شمٙمرم  ، وملهمػم احلّؼ  وىمٚم٧َم  ؟ىمٚم٧َم  ُم٤م ىمٚم٧َم  قمغم أن ُم٤م محٚمَؽ  !أقمرايب ي٤م»: اهلل  رؾمقل

سمؽ،  آُمٜم٧ُم  ٓ !ىزّ واًمالت واًمٕمُ  -اهلل  سمرؾمقل اؾمتخٗم٤موم٤مً - !ٛمٜمل أيْم٤مً وم٘م٤مل: وشمٙمٚمّ  شمٚمز

 وم٘م٤مل: إن اهلل  ي رؾمقلِ ف سملم يدَ ف وـمرطَم ُمـ يمٛم   ٤مً ؟ وم٠مظمرج وٌّ ي١مُمـ سمؽ هذا اًمْم٥م   وَ أَ 

 سمٙمالم قمريب   ؿ اًمْم٥م  ومتٙمٚمَّ  ش!٥ّم و ي٤م»: اهلل  وم٘م٤مل رؾمقُل  ،سمؽ آُمٜم٧ُم  ـ سمؽ هذا اًمْم٥م  آُمَ 

: اهلل  وم٘م٤مل ًمف رؾمقُل  !اًمٕم٤معملم رّب  رؾمقَل  يؽ ي٤م: ًمٌٞمؽ وؾمٕمدَ يٗمٝمٛمف اًم٘مقم مجٞمٕم٤مً  ُمٌلمٍ 
ًّ  شـ شمٕمٌد؟ُمَ » ٦م ف، وذم اجلٜمّف، وذم اًمٌحر ؾمٌٞمٚمُ ف، وذم إرض ؾمٚمٓم٤مٟمُ امء قمرؿُم ىم٤مل: اًمذي ذم اًم

 اًمٕم٤معملم، وظم٤مشمؿُ  رّب  رؾمقُل  ىم٤مل: أٟم٧َم  ش!؟ـ أٟم٤م ي٤م و٥ّم ومٛمَ »ىم٤مل:  ،ف٤مر قمذاسمُ ف، وذم اًمٜمّرمحتُ 

ّٓ اهلل،  ٓ إًمفَ  وم٘م٤مل إقمرايب: أؿمٝمد أن .سمؽـ يمذّ ُمَ  ىمؽ، وىمد ظم٤مَب ـ صدّ ُمَ  ٌٞملم، ىمد أومٚمَح اًمٜمّ إ

= 
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 ،[1 :]اًمٗمرىم٤من ﴿ًمِٞمَُٙمقَن ًمِْٚمَٕم٤معملََِم َٟمِذيرًا﴾ ؾم٤مًم٦م، وسم٘مقًمف شمٕم٤ممم:ًمف سم٤مًمرّ  (2)جرواًمِّم  (1)واحلجر

 .(4)ش٦مً ٚمؼ يم٤مومّ اخلَ  إمم (3)ٚم٧ُم رؾِم أُ » :وسم٘مقًمف 

                                                          

= 

ٕٟم٧م  !ُمٜمؽ، واهللِ ض إزمَّ هق أسمٖمَ  ؽ وُم٤م قمغم وضمف إرض أطمدٌ ، ًم٘مد أشمٞمتُ ٤مً اهلل طم٘مّ  رؾمقُل  َؽ وأٟمّ 

 ًّ ضمل، كم وظم٤مرِ نمي، وداظِم ٕمري وسمَ سمؽ سمَِم  واًمدي، وىمد آُمٜم٧ُم  ـ وُمِ ُمـ ٟمٗمِز  إزمَّ  أطم٥م   ٤مقم٦مَ اًم

 احلدي٨م.... "ي وقمالٟمٞمتلوّه 

أسمقاب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ]ذم ىمقل قمكم ذم اؾمت٘م٤ٌمل يمّؾ ضمٌؾ  "اجل٤مُمع"ي ذم ُمذؽماًم فضمأظمر يمام (1)

ُمع  يمٜم٧ُم »ـم٤مًم٥م ىم٤مل:  قمـ قمكم سمـ أيب، 827، صـ3626 سم٤مًمتًٚمٞمؿ[ ر: وؿمجر اًمٜمٌّل 

ًّ  ؿمجرٌ  وٓ ف ضمٌٌؾ ومام اؾمت٘مٌٚمَ  ،ٜم٤م ذم سمٕمض ٟمقاطمٞمٝم٤م٦م ومخرضمسمٛمٙمّ  ٌل اًمٜمّ ّٓ وهق ي٘مقل: اًم  المُ إ

 ."همري٥ٌم  هذا طمدي٨ٌم ": قمٞمًك[ ]ىم٤مل أسمق ش!اهلل رؾمقَل  ي٤م قمٚمٞمَؽ 

 ،13582 قمٛمر، ر: رسم٤مح قمـ اسمـ قمٓم٤مء سمـ أيب "اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ" ذم يناؼَم ٓمَ اًم فضمأظمر يمام (2)

ٟم٤م ىم٤مل ًمف ، ومٚمام دَ  ؾمٗمر وم٠مىمٌؾ أقمرايب  ذم اهلل  ٤م ُمع رؾمقلقمٛمر، ىم٤مل: يمٜمّ قمـ اسمـ ،12/330

شمِمٝمد »ىم٤مل: ُم٤م هق؟ ىم٤مل:  شهؾ ًمؽ ذم ظمػم؟»ىم٤مل: إمم أهكم، ىم٤مل:  شأيـ شمريد؟»:  اًمٜمٌل  

ّٓ  ٓ إًمفَ  أن شم٘مقل؟  قمغم ُم٤م ـ ؿم٤مهدٌ ىم٤مل: ُمَ  شفه ورؾمقًمُ قمٌدُ  داً حمٛمّ  وأنّ  ،ًمف ذيَؽ  ه ٓاهلل وطمدَ  إ

 اً ظمدّ  ختد إرَض  وم٠مىمٌٚم٧ْم  ،وهل سمِم٤مـمئ اًمقادي اهلل  قم٤مه٤م رؾمقُل ومدَ  شجرةُ هذه اًمِّم »ىم٤مل: 

إمم ُمٜمٌتٝم٤م، ورضمع  رضمٕم٧ْم  ف يمام ىم٤مل، صمؿّ أٟمّ  ومِمٝمدْت  ،يف، وم٤مؾمتِمٝمده٤م صمالصم٤مً ك ىم٤مُم٧م سملم يدَ طمتّ 

ّٓ إمم ىمقُمف وم٘م٤مل: إن يتٌٕمقين آشمٞمؽ هبؿ، و إقمرايبُ   .ُمٕمؽ إًمٞمؽ ومٙمٜم٧ُم  رضمٕم٧ُم  إ

 اًمتٕمقيؾ، وهق اعمخت٤مرُ  دًمٞمُؾ  اًمتٕمٚمٞمَؾ  وم٢منّ  :هرِ اظمتٞم٤م هذا اًم٘مقل أُم٤مرةُ  دٓئَؾ   ِػ اعمّمٜم  ذيمرُ  (3)

، "صحٞمح ُمًٚمؿ"اعمروي ذم  حٞمح اعمذيمقرُ اًمّّم  واحلدي٨ُم  قمٜمدٟم٤م، وسمف ٟم٘مقل، وطمًٌٜم٤م أي٦مُ 

ّٓ قمٞم٦م اًمنّم  اًمٕمٛمقُم٤مُت  ختّص  ومال ًّ وأيـ اًمدّ  ،سمدًمٞمؾ إ  سمٕمدم اًمٕم٘مؾ ُم٘مٓمقعٌ  ُؽ ًمٞمؾ؟ واًمتٛم

 إَِّٓ  سم٘مقاـمع اًمٜم٘مؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ٍ
ء ـ َرْ ٌ ُح سمَِحْٛمَدِه﴾﴿َوإِن ُم  ًَ قمغم  واحلٛمُؾ  ،[44 :]اإلهاء  ُي

ٌِٞمَحُٝمْؿ﴾ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اًمتًٌٞمح سم٤محل٤مل ُمردودٌ  ًْ [، وذم 44 :]اإلهاء ﴿َوًَمـِٙمـ َّٓ شَمْٗمَ٘مُٝمقَن شَم

 ُم٤م ُمِ » :ةيٕمغم سمـ ُمّر اين وهمػمه قمـ ؼَم طمدي٨م اًمٓمَ 
ٍ
ّٓ  ـ رء ّٓ  ،اهلل  رؾمقُل يٕمٚمؿ أيّن  إ ـّ  ةُ دَ رَ ُمَ  إ  اجل

، 672 سمـ ُمّرة اًمث٘مٗمل، ر: ُمـ اؾمٛمف يٕمغم "ٕمجؿ اًمٙمٌػماعم"اين ذم ؼَم أظمرضمف اًمٓمَ ] شواإلٟمس

 اهلل شمٕم٤ممم أظمذ اًمٕمٝمدَ  أنّ " :"اًم٘مرى أومْمؾ"طمجر ذم  اسمـ اإلُم٤ممُ  وىمد ٟمّص ، [ُمٚمت٘مٓم٤مً  22/262

ًَّ طمتّ  ،ُمـ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت  ، رزىمٜم٤م اهللُ " دٍ ه سم٤مإليامن سمٛمحٛمّ ٞمػ وٟمحقِ ك اعمّمٜمققم٤مت يم٤مًم

ـَ طُم   .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    .!آُملم ، دٍ سمٛمحٛمّ اإليامن  ً

يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّّمالة، سم٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّّمالة،  "اًمّمحٞمح"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (4)

: قمغم إٟمٌٞم٤مء سم٧ًم   ٚم٧ُم ّْم ومُ » :ىم٤مل اهلل  رؾمقل هريرة أنّ  قمـ أيب، 213، صـ1167 ر:

= 
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ف، ودظمقهلام حت٧م ومِ ف ًمنَم ذقم٤مٟمِ إ ـمٚم٥ُم  ،ػاعمٙمٚمَّ  ًمٚمٛمٕمّمقم وهمػم اإلرؾم٤مل فائدةُ و

 .ٚملماعمرؾَم  ًمف قمغم ؾم٤مئر ف شمنميٗم٤مً دقمقشمِ 

 اهلـدّية الِديقَبـِْدّية ةجديّ الـَ  بّقة وضاللةُ ختؿ الـُ ظؼقدة 

  بعده ل  ؼقل بنمؽان كبالدم 
 .ٚمػ ُمٜمفخُي  ف سمام ٓٙمٛمَ طُم  اهللُ وظمتؿَ  ،لمسمف اًمٜمٌٞمّ  ظمتؿَ  اهللَ  نّ ٠مسم ـَ ي١مُمِ  أن :ومـفا

 -سمحٛمد اهلل- هذه اعم٠ًمًم٦مُ "ر: أظِم  ذموىم٤مل  اًمٙمالمَ  أـم٤مَل سمٕمد ذًمؽ  "داعمٕمتٛمَ " وص٤مطم٥ُم 

 زٟمديٌؼ  عَ قىمِ  يُ اّل ئَ ومٚمِ  :ذيمرٟم٤م اًمذي اعم٘مدارُ  ٤موأُمّ  .قمـ اًمٌٞم٤من ل  ، همٜملماإلؾمالُمٞم  سملم  فم٤مهرةٌ 

  قمغم يمؾ   اهللَ نّ ٠مٓمقن سميٖم٤مًمِ  ُم٤م ٌٝم٦م، ويمثػماً اًمِم   ذم ضم٤مهالً 
ٍ
 اًم٘مدرةَ  أنّ  ، واًمِن  ىمديرٌ  رء

 شمٕم٤ممم قمـ  ظمؼم اهللُ أ، وًمٙمـ عم٤م طمدٌ أره٤م ٜمٙمِ يُ  ٓ
ٍ
يٙمقن يمذا،  ٓأو يمذا،  نَ يٙمق أن رء

ّٓ يٙمقن  ٓ  ر، وهذه اعم٠ًمًم٦مُ آظَم  ٟمٌل  يٙمقن سمٕمده  ٓ فسم٠مٟمّ  ظمؼمَ أوهق  ،شمٕم٤ممم ظمؼم اهللُ أيمام  إ

ّٓ ره٤م ٜمٙمِ يُ  ٓ ُم٤م  يمؾ   ذم ىم٤مً اقمت٘مده ص٤مدِ  ،شمفٌقّ سمٜمُ  ىم٤مً ّمد  يم٤من ُمُ  إنف ٕٟمّ  :فشمَ ٌقّ يٕمت٘مد ٟمُ  ـ ُٓمَ  إ

 ذم إٟمٌٞم٤مء رُ ف آظِم ٟمّ أ ٤مً أيْمصم٧ٌم هب٤م  ،فشمُ ٌقّ ٟمُ  -رتقاشمُ سمٓمريؼ اًم-هب٤م  صم٧ٌم اًمتل ج٩ُم احلُ  إذ :سمف ظمؼمَ أ

ـ ُمَ  وأيْم٤مً ، ٤مً أيْمومٞمٝم٤م  ٤مً ومٞمف يٙمقن ؿم٤ميمّ  ّؽ ـ ؿَم ومٛمَ  ،ٟمٌل  يٙمقن  اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ إمموسمٕمده ، (1)فزُم٤مٟمِ 

 "يٙمقن أن (2)يٛمٙمـ" :ـ ىم٤مل، ويمذا ُمَ "ُمقضمقدٌ  أويٙمقن،  أوه، سمٕمدَ  ٟمٌل  ف يم٤من ٟمّ إ" :ي٘مقل

                                                          

= 

 زم ٕمٚم٧ْم وضُم  (4)، اًمٖمٜم٤مئؿُ  زم ٧ْم ٚمّ طمِ وأُ  (3)، قم٥مسم٤مًمر   ُت ٍموٟمُ  (2)، ؿٚمِ اًمٙمَ  ضمقاُمعَ  قمٓمٞم٧ُم أُ  (1)

 .شقناًمٜمٌٞم   تؿ يبوظُم  (6)، ٚمؼ يم٤موم٦مً إمم اخلَ  رؾمٚم٧ُم وأُ  (5)، وُمًجداً  ـمٝمقراً  إرُض 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     ."يٙمقن ٓ"ـ سم ٌؼ اًمٔمرف ُمتٕمٚمّ  (1)

٤م اًمذايت يـ، أُمّ ُم٤م هق ُمـ رضوري٤مت اًمدّ  وإٟمٙم٤مرِ  اًمٜمّص  ًمتٙمذي٥ِم  ومٗمٞمف اًمٙمٗمرُ  ،٤مً ىمققمٞمّ وُ  إُمٙم٤مٟم٤مً  :أي (2)

سم٤معمٕمٜمك -ر أظِم  ٕنّ  :لمد ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞمّ سمٓمؾ ذم شمٕمدّ  هٜم٤م صحٞمح، وإن٤مسمؾ هق ه ،حيتٛمؾ اإليمٗم٤مرَ  ومال

اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م "]أي:  "ومت٤مواٟم٤م"حت٘مٞم٘مف يٓمٚم٥م ُمـ  ، ومت٤ممُ قم٘مالً  ي٘مٌؾ آؿمؽماكَ  ٓ -هٜم٤م٤ماعمقضمقد ه

= 
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 .ُمؽممج٤مً  ّم٤مً اٟمتٝمك ُمٚمخَّ  "(1) دٍ حمٛمّ  إٟمٌٞم٤مءسمخ٤مشمؿ  إليامنا صح٦مِ  هذا ذطُ  .ومٝمق يم٤مومٌر 

 حؽؿ متـ ل الـُبّقة بعد ُوجقد كبق ـا 
اًمتحٗم٦م ذح " ذمو ،سمٕمده  أوٜم٤م ُمع ٟمٌٞم   ٟمٌل  دمقيز  ذم زاًمٜم٤مسمٚمُ ُمـ  (2)وىمد ُمرّ 

ف ر اؾمٛمَ ن صٖمَّ ٠م، يم٘مصٍ ُمٜمْ  سم٠مّي  فٟم٘مَّم  أو، ٤مً ٟمٌٞمّ  أو (ب رؾمقًٓ يمذَّ  أو)"ة: دّ يمت٤مب اًمرِ  ذم "اعمٜمٝم٤مج

 .(4)ديرِ  ىمٌؾ ومال َٟمٌل   ، وقمٞمًك ٜم٤م ٟمٌٞم   ضمقدِ سمٕمد وُ  طمدٍ أ ةَ ٌقّ ز ٟمُ ضمقَّ  أو ،(3)هحت٘مػمَ  ريداً ُمُ 

 اًمتِمديد قمٚمٞمف. ٓ ،و٤م سمفسم٘مّمد اًمرّ  ُمًٚمؿٍ  يمٗمرِ  ليمتٛمٜم   ٜم٤م ضمقد ٟمٌٞم  سمٕمد وُ  (6)ةٌقّ اًمٜمُ  لمتٜم   (5)وُمٜمف

 .(8)"إوضمفذًمؽ قمغم  (7)زضمقَّ  إن ،سمف آُمٜم٧ُم ُم٤م  أو ٜم٧ُم آُمَ  ٤مً ٟمٌٞمّ  النٌ ًمق يم٤من ومُ " :٤مً أيْموُمٜمف 

 حؽُؿ ضؾِب ادعجزة ِمـ ُمّدِظل الـُبّقة

 ل  ٟمٌ ز يمقنَ ف جيق  ٟمّ أف ٛمٙمـ محٚمُ ويُ ": ًمٚم٘م٤ميض "ءٗم٤مذح اًمِم  " ذم اًم٘م٤مريىم٤مل 

                                                          

= 

ه سم٢مسم٤مئف ظمتَؿ اًمٜمٌُّقة"اًمًػم، رؾم٤مًم٦م  يمت٤مب "ذم اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م -14/629 "ضمزاء اهلل قمدوَّ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                                    .[741

 .107، 106، صـ4إًمخ، اًمٗمّمؾ ... ذم سمٞم٤من اإليامن سم٤معمالئٙم٦م 2اًم٤ٌمب  "اعمٕمتٛمد" (1)

 .195، 194صـاٟمٔمر:  (2)

 يمٗمر. ًمٙمـ ٓ ،ًمإلهي٤مم جيز أيْم٤مً  مل ف وإنوم٢مٟمّ  :٦مٖمػم قمغم وضمف اعمحٌّ اطمؽمز سمف قمـ اًمتّم (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

ٌ   ومال ،سمٜمٞم٤من٤م ف يمامًمُ إة ٌقّ اًمٜمُ ظمتؿَ  وم٢منّ  (4) وقمٜمده  ،د سمٕمدهيقضَم  ٓ أن ، ٓه سمٕمد فمٝمقرِ  أطمدٌ  ٠مُ يٜم

ٌ ئ ىمٌٚمف. أطمدٌ   .و٤م[]اإلُم٤مم أمحد ر                                     مـ ُٟم

 :ًم٘مقًمف أيت :رُ فمٝمَ ر إوأظَم  ،-واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-أو ُمـ اًمٙمٗمر  ،ُمـ اًمتجقيز اعمذيمقرِ  :أي (5)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ًمخ.إ... "لمتٜمّ"ـيم

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ًمٜمٗمًف أو ًمٖمػمه. (6)

ٜم٤م ضمقد ٟمٌٞم  وُ  أقمٜمل سمٕمد ،أن مَ ز اعم٘مدَّ ضمقّ  إن ًمق يمٗمراً  ام يٙمقن اإلجي٤مُب إٟمّ  :أي ،رد ذم أظِم ىمٞمّ  (7)

و ، ّٓ ومٗمٞمف  ،ٗمُل وهق اًمٜمّ ُل ٤م إوّ والل، أُمّ  وٓ يمٗمرَ  ومٝمق ُمـ شمٕمٚمٞمؼ اعمح٤مل سم٤معمح٤مل، ومال إ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[       ، وم٤مومٝمؿ.قمغم اًمٙمٗمر يمٗمرٌ  ، واًمٕمزمُ ٤مً ر ٟمٌٞمّ دّ ـ ىمُ اًمٕمزم قمغم اًمٙمٗمر سمٛمَ  سمٞم٤منُ 

ة، يمت "اًمتحٗم٦م" (8)  .٤9/87مب اًمِردَّ



 101 الباب الثاني في الُنبّوات

قمك ـ ادّ ُمَ  نّ أ" :ٜم٤مقمٚمامئِ  ، وهلذا ىم٤مل سمٕمُض ؿمدَّ أ هأُمرُ ومٞمٙمقن  ،ٜم٤م ٟمٌٞم   ٔمٝمر سمٕمديَ  ؾٍ ُمرؾَم 

 .(1)"رٗمَ يمَ  ،ر اعمٕمجزةَ فمٝمِ أ :ٌؾ ًمف ىم٤مئ ٘م٤ملوم ةَ ٌقّ اًمٜمُ 

ًِ  ةَ ٌقّ قمك اًمٜمُ ـ ادّ وُمَ " :اًم٘م٤ميضيؾ ىمقل ذَ  ذم لٗم٤مضمىم٤مل اخلَ    ٜم٤مسمٕمد ٟمٌٞم  ": (2)"فًمٜمٗم

 ـُ  ،وهمػمه (3)يم٤معمخت٤مر  :ُمٜمف ُمٕمجزةً  ـ ـمٚم٥َم ُمَ  يمؾ   سمف ئمٝمر يمٗمرُ و :(4)طمجر ىم٤مل اسم

 أراد نإ ،، ٟمٕمؿيـ رضورةً ًمدّ ُمـ ا ف اعمٕمٚمقُم٦مِ ف، ُمع اؾمتح٤مًمتِ ًمّمدىمِ  زاً ف يٓمٚم٥م ُمٜمف مق  ٕٟمّ 

 .(5)"سمف يمٗمرَ  ف ومالف وشمٙمذيٌَ سمذًمؽ شمًٗمٞمٝمَ 

ًّ اًمٜمٌٞمّ  سمٕمد ظم٤مشمؿ ٟمٌل   سم٢مُمٙم٤منىم٤مًمقا  (6)٦مُ واًمٜمجديّ   درةِ ٘مُ ٛمقل اًمٙملم سمُِم لم، ُمتٛم

ّٓ هق  نإٝم٤م، وٛمقُمِ وقمُ  ٝم٤م اًم٘مدرة وقمٛمقُمَ  ٛمقَل ؿُم  نّ ٢موم :وم٤موح٦م واوح٦م، وؾمٗمًٓم٦مٌ  ُمٖمٚمٓم٦مٌ  إ

، ؼ سمف اًم٘مدرةُ ٤م يتٕمٚمّ ًمٞمس مّ  اًمٕم٘مكم واعمًتحٞمُؾ  ايتاًمذّ  عُ ، واعمٛمتٜمواجل٤مئزاتًمٚمٛمٛمٙمٜم٤مت  امإٟمّ 

                                                          

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  2/434، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"أي: ذم  (1)

 .172صـ 2، ومّمؾ، اجلزء 3، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م"أي: ذم  (2)

، ُمِْم  ف و٤مل  ٕٟمّ  :قمٜمف ؿمٞمئ٤مً  ىروأن يُ  لٓ يٜمٌٖم ،اباًمٙمذّ  لٗم٘مَ ٞمد اًمثَ اعمخت٤مر سمـ أيب قمٌَ  هق (3) وهق ؾ 

ًـ احلَ  ويم٤من مـ ظمرج قمغم .ٞمد يم٤من ُمـ ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦موواًمده أسمق قمٌَ  .ثٚمف٤مج أو ُمُمـ احلجّ  ذ  

ّٓ سمـ اًمزسمػم سمٛمٙمّ اص٤مر ُمع  صمؿّ  ،دايـسمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اعمَ  سمـ قمكم  صمؿّ  ،ومٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ه اًمٙمقوم٦مَ ٦م ومق

ًَ اظمٚمع  ويم٤من ئمٝمر هلؿ  ،قمٚمٞمف اًمِمٞمٕم٦م وم٤مًمتٗم٧َم  ،لمسمـ اًمزسمػم ودقم٤م قمغم اًمٓمٚم٥م سمدم احل

مخس  وىمتٚمف ؾمٜم٦مَ  ،ي٤مدٞمد اهلل سمـ زِ قمٌَ  ُمع إسمراهٞمؿ سمـ إؿمؽم إمم ًٙمراً ضمٝمز قم صمؿّ  ،إقم٤مضمٞم٥َم 

 .لمؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتّ  تؾ اعمخت٤مرُ ويم٤من ىمُ ،.لموؾمتّ 

 .(6/7، 8319طمرف اعمٞمؿ، ُمـ اؾمٛمف خم٤مؿمـ وخمت٤مر، ر:  "ًم٤ًمن اعمٞمزان")

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  39صــ "اإلقمالم سم٘مقاـمع اإلؾمالم"أي: ذم  (4)

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 6/356، ومّمؾ، 3، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ٟمًٞمؿ اًمري٤مض"أي: ذم  (5)

 .[اعمٞمٛمٜمل]                      .اًمديقسمٜمدّي٦م أي: اًمقه٤مسمٞم٦م اهلٜمدّي٦م (6)
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ف يٛمتٜمع سمٜمٗمس ُمٗمٝمقُمِ  ُم٤م نّ إ": "إيمؼمذح اًمٗم٘مف " ذم اًم٘م٤مريوىم٤مل  .الً ُمٗمّمَّ  (1)ُمرّ  يمام

 .(2)"يدظمؾ حت٧م اًم٘مدرة اًم٘مديٛم٦م ٓ ،اًم٘مديؿ وإقمدامِ احل٘م٤مئؼ،  يـ، وىمٚم٥ِم اًمْمدَّ  يمجٛمعِ 

  واًم٤ٌمقم٨ُم 
ِ
 اًمذايتسمٛمٕمٜمك اعمٛمتٜمع  ُؾ واًمتج٤مهُ  اجلٝمُؾ  هلؿ قمغم هذا آضمؽماء

ٔمر قمـ اًمٖمػم، ُمع ىمٓمع اًمٜمّ  ،هاًمٕم٘مؾ وضمقدُ  ذمر يتّمقَّ  ف ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ٟٓمّ ٢موم :اًمٕم٘مكمواعمًتحٞمؾ 

هداي٦م  ذح" ذم (4)ػمازياًمِم  ، وىم٤مل (3)"٦م٥م اًمقومٞمّ ٓم٤مًمِ اعمَ " ذم زاًمٜم٤مسمٚمُ يمام ىم٤مل 

 ،رهف سمح٥ًم شمّمق  م سمٕمدُمِ ات، وجيزاًمذّ  سم٤مـمؾِ  ُٕمرٍ  قمٜمقاٟم٤مً  ره اًمٕم٘مُؾ يتّمقّ ": (5)"احلٙمٛم٦م

ٟمٗمس  ذم احلٙمؿ، ٓ ذم ف ٕضمؾ وؾمطٍ سمٕمدُمِ  يم٤من احلٙمؿُ  نإٔمر قمـ همػمه، وُمع ىمٓمع اًمٜمّ 

سم٤مًمٕمدم  ًمٞم٧ًم حمٙمقُم٦مً  ف اعمٕم٘مقًم٦مِ ُم٤مهٞمتِ  دَ مرّ  نّ ٢موم :اعمحٙمقم سمف ًمف، سمخالف اعمٛمتٜمع سم٤مًمٖمػم

 .(6)"سمح٥ًم اًمٖمػم ؾ، سموهمػم وؾمطٍ  سمقؾمطٍ 

 ات وبالغرآمتـاع بالّذ  بني الػرق

 ظم٤مشمؿ وإُمٙم٤منُ  ،(7)فم٤مهرٌ  ٤مً قم٘مٚمٞمّ  ٤مًٓ وحُم  ٤مً ذاشمٞمّ  لم متٜمٕم٤مً سمٕمد ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞمّ  اًمٜمٌل  ومٙمقن 

                                                          

 .195، 193صـاٟمٔمر:  (1)

 .168صـ "ُمٜمح اًمروض إزهر": ذمأي (2)

 .103، 102ىمـ "ٓم٤مًم٥م اًمقومٞم٦ماعمَ " (3)

ػمازي )ت (4) قف. اعمُ .(، ه1059هق حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حيٞمك اًم٘مقاُمل اًمِم  ًُ اّل صدر اًمّديـ، وَمٞمٚم

ًمألهَبري،  "اهلداي٦م احلٙمٛم٦م"ذم احلٙمٛم٦م، وذح  "إؾمٗم٤مر إرسمٕم٦م"و "أهار أي٤مت"ُمـ يمتٌف: 

 (.5/303 "إقمالم")      ."صمامين رؾم٤مئؾ"و "اعمٌدء واعمٕم٤مد"و "اًمِمقاهد اًمرسمقّي٦م"ذم احلٙمٛم٦م، و

 (.ه1059)تػمازي قاُمل اًمِم  عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حيٞمك اًم٘م "ذح هداي٦م احلٙمٛم٦م" (5)

 (.5/303 "إقمالم")

 ديٜم٤م.سملم أي اًمتلمل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜمّص ذم ٟمًخ٦م  (6)

ّٓ  ،ره اًمٕم٘مُؾ يتّمقّ  ٝم٤م ٤ٓمء يمٚم  سمٕمض إومراد سمٕمد اٟمتٝم سم٘م٤مءَ  وم٢منّ  (7)  سم٤مـمٚم٦م. حل٘مٞم٘م٦مٍ  قمٜمقاٟم٤مً  إ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[
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 ٤مً ذاشمٞمّ  ٌٞملم متٜمٕم٤مً سمٕمد ظم٤مشمؿ اًمٜمّ  ٌلاًمٜمّ ٛمٜمع ُمـ يمقن يَ  ٓ ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ٌلاًمٜمّ  وإُمٙم٤منُ لم اًمٜمٌٞمّ 

، ٤مً ف ُمٓمٚم٘مقمدُمِ  وإُمٙم٤منِ ُم٤من اًمّز  سم٢مُمٙم٤منىم٤مئٚمقن  اًمٗمالؾمٗم٦مَ  أنّ شمرى  ٓأ، ٤مً قم٘مٚمٞمّ  ٤مًٓ وحُم 

 ذم ٌح يمام هق ُمٍمَّ  ،٤مً ذاشمٞمّ  متٜمٕم٤مً  (1)"هسمٕمد وضمقدِ " :د سم٘مٞمدف اعم٘مٞمَّ قن قمدُمِ وحيٙمٛمقن سمٙمَ 

 .رضم٤مينًمٚمجُ  (3)"ذح اعمقاىمػ"، وػمازيًمٚمِّم  (2)"اهلداي٦م ذح"

 يمٗمرٌ  ٟمٌل  ه قمغم دمقيزَ  نّ أ، و٤مً قم٘مٚمٞمّ  ٤مًٓ اًمتٌٚمٞمغ حُم  ذم اًمٙمذِب  يمقنُ " :(4)وومٞمف

، ٌلاًمٜمّ ك ُمـ دور اًمٙمٗمر واًمنّم ُص  ويمذا دمقيزُ  .(5)"ءٗم٤ماًمِم  " ذم، وهٙمذا سم٤مإلمج٤مع

 قمٜمد ،باعمٕمجزة قمغم يد اًمٙم٤مذِ  ٝمقرُ ويمذا فمُ  .(7)فوطمِ وُذ  (6)"ءٗم٤ماًمِم  " ذميمام 

 ذمٛملم، يمام ُمـ اعمتٙمٚمّ  ، ويمثػمٍ واإلُم٤مم، يرؿمٕمَ احلًـ إ أيب ٦م، واًمِمٞمِخ ريديّ اعم٤مشمُ 

                                                          

 دُ ٝم٤م اعم٘مٞمّ احلقادث، ومٕمدُمُ  ق ؾم٤مئرَ ومٞمًتحٞمؾ، وسمف وم٤مرَ  هف يًتٚمزم وضمقدَ ومٕمدُمُ  ،زُم٤مٟمٞم٦مٌ  ٦مَ ٕمديّ اًمٌَ  ٕنّ  (1)

 ام يتؿّ هذا إٟمّ  ه٤م، صمؿّ ام يًتحٞمؾ سمنمط وضمقدِ وإٟمّ  ،ه٤م مٙمـسمؾ طملم وضمقدِ  ،"وضمقده٤م سمٕمد"سم٘مٞمد 

 مددم احلريم٦م، وم٘مِ وم٘مِ  ،ًمٞمؾسمٕملم اًمدّ  ف أيْم٤مً ُمُ دَ ىمِ  -ُمٕم٤مذ اهلل-يث٧ٌم  وطمٞمٜمئذٍ  ،ُم٤منضمقد اًمزّ ًمق ىمٚمٜم٤م سمقُ 

 .ٚم٦م أصالً ًمٞمس ُمـ احل٘م٤مئؼ اعمت٠مّص  ُم٤منَ اًمزّ  أنّ  :ٜم٤متُ ُم٤م قمٚمٞمف أئٛمّ  ، وم٤محلؼ  يمٗمرٌ  فوذًمؽ يمٚم   ،كاعمتحّر 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

 .242ومّمؾ ذم اًمزُم٤من، صـ "ذح هداي٦م احلٙمٛم٦م" (2)

طم٘مٞم٘م٦م اًمزُم٤من،  8ذم اًمٙمؿ، اعم٘مّمد  2إًمخ، اعمرصد ... ذم إقمراض 3اعمقىمػ  "ذح اعمقىمػ" (3)

 .106، 105، صـ5اجلزء 

 .[288، صـ8، اجلزء 5، اعم٘مّمد 1ذم اًمًٛمٕمٞم٤مت، اعمرصد  6]اعمقىمػ  "ذح اعمقاىمػ"ذم  أي: (4)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.

 .108، 107، صـ2، ومّمؾ، اجلزء 1، اًم٤ٌمب 3اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (5)

 .70صـ "اًمِمٗم٤م"(6)

 ،ًمٚم٘م٤مري "اًمِمٗم٤م ذح"و .5/198، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 3اًم٘مًؿ  "ٟمًٞمؿ اًمري٤مض"أي: ذم (7)

 .2/203، ٤ٌ1مب ، اًم3اًم٘مًؿ 
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 ذح" ذم ، يمامٟمٌٞم٤مءإ همػم ذم ٌلاًمٜمّ  يمامِٓت  ويمذا اضمتامعُ  .(1)"اعم٘م٤مصد ذح"

 .لٗمًَ ًمٚمٜمَّ  (2)"اًمٕم٘م٤مئد

ذات  إممٔمر يم٤من سم٤مًمٜمّ  إن ،ُمـ اًمقضمقب وآُمتٜم٤مع يمالا  أنّ  يٕمٚمؿَ  أن ويٜمٌٖمل

 متٜمعُ  أو ،اًمقضمقد ًمذاشمف واضم٥ُم  ايتسم٤مًمذّ  واعمقصقُف  .ػمي  ومٖمَ  ُم٤م ٓو، ومذايت   ءاًمٌّم 

 ًمٚمٌّم اًمقضمقد  ، وواضم٥ُم حمٛمقًٓ  ظمذ اًمقضمقدُ أ إن ،اًمقضمقد ًمذاشمف
ِ
 ،ذاشمف إمم ٟمٔمراً  (3)ء

اًمقضمقد  واضم٥ُم  هل٤م ًمذاهت٤م، وٓ واضم٥ٌم  إرسمٕم٦مِ ٦م وضمٞمّ يمزَ  ،اعم٤مهٞم٦م ومالزمُ  ظمذ راسمٓم٦مً أ إن

يِمٛمؾ  (5)ػمّي ًمٚمٖمَ  اعم٘م٤مسمُؾ  ايتاًمذّ  وآُمتٜم٤معُ  ايتاًمذّ  وم٤مًمقضمقُب  .(4)"اعم٘م٤مصد" ذمًمذاشمف، يمذا 

 .٦مٝم٤مًمُمـ اجلَ  ّي ػمِ اًمٖمَ  ذم ايتاًمذّ ُمـ  اًمث٤مين اًم٘مًؿِ  وإدظم٤مُل لم، اًم٘مًٛمَ 

 ، دم اهلـدهؿػاشَد ة ومَ جديّ الـَ  بتدظاِت مُ  ـ جرَح مَ  أّوُل 

 إوم٤مدات إمم ـ ؿم٤مء ومٚمػمضمعْ اًمتٗمّمٞمؾ، وُمَ  ُمـ ٕمٜم٤مٜمَ آظمتّم٤مر ُمَ  إمم ٔمرُ واًمٜمّ 

اهلٜمد  سم٠مرض، وهق (6)آسم٤مدياخلػم احلّؼ  قمم ومْمؾؾ اعمَ سمجَ إ إضمّؾ اًمٗم٤موؾ اًمٙم٤مُمؾ 

                                                          

 .18، صـ5ذم اعمٕمجزة، اجلزء  2ٌّقة، اعمٌح٨م ذم اًمٜمُ 1، اًمٗمّمؾ 6اعم٘مّمد  "اعم٘م٤مصد ذح" (1)

 .211صـ "ذح اًمٕم٘م٤مئد" (2)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                       أو متٜمٕمف. :أي (3)

ًمقضمقب ذم ا 2ًمقاطمؼ اًمقضمقد واعم٤مهٞم٦م، اعمٜمٝم٩م  3، اًمٗمّمؾ 2اعم٘مّمد  "ذح اعم٘م٤مصد" (4)

 .460، 1/459ذم شم٘مًٞمؿ اًمقضمقب وآُمتٜم٤مع واإلُمٙم٤من،  2وآُمتٜم٤مع واإلُمٙم٤من، اعمٌح٨م 

 وأّي  ،حيجؿ قمٜمف ٚمف وملٌِ ًم٘مَ  ،ًمًقاه ٓطمظٍ  سمف همػم إًمٞمف ظم٤مًمٞم٤مً  ُم٤م ًمق ٟمٔمر اًمٕم٘مُؾ  يمٞمػ واًمٖمػمي   (5)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                    ؟!            وضم٤مً زَ  أو صمالصم٦مً  ومرداً  ف أرسمٕم٦مً ر قم٘مٚمُ ي٘مد   قم٤مىمؾٍ 

 ؾمٜم٦م وشمقذّم  1212ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،ريديِمتل اعم٤مشمُ اًمٕمٛمري اخلػمآسم٤مدي اهلٜمدي احلٜمٗمل اجلِ  حمٛمد ومْمؾ احلّؼ  (6)

طم٤مؿمٞم٦م "و "س اًمٖم٤مزم ذم ذح ضمقهر اًمٕم٤مزمٜماجل" ،وم٤مرد "شم٤مريخ ومتٜم٦م اهلٜمد" :ًمٞمٗم٤مشمفآُمـ شمه. 1278

طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح "و ،ؾمٞمٜم٤م ٓسمـ "ٗم٤م٤مؿمٞم٦م قمغم شمٚمخٞمص اًمِّم طم"و ،ًم٤ٌمىمر اًمداُم٤مد "قمغم أومؼ اعمٌلم

 ،ذم حت٘مٞمؼ اًمٕمٚمؿ واعمٕمٚمقم "رؾم٤مًم٦م"و ،ذم حت٘مٞمؼ إضم٤ًمم "رؾم٤مًم٦م"و "ؿك ًمٚمًٚمّ اًم٘م٤ميض اعم٤ٌمرَ 

= 
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 ،هؿقم٘م٤مئدِ  وم٤ًمدِ   ذَح ـ سملّم ُمَ  رُ هؿ، وآظِم ٗم٤مؾمدَ ٦م وُمَ جديّ اًمٜمَ  ٌتدقم٤مِت ُمُ  ـ ضمرَح ُمَ  ُل أوّ 

 سمف يمثػماً  دى اهللُديـ، وهَ لم واعمؽمد  ًمٚمِم٤ميمّ  اًمٞم٘ملمُ  اًمٞم٘ملم، وطمّمَؾ  أهؾ ىمٚمقُب  وم٤مـمٛم٠منّ 

 .!اًمٕم٤معملم قمٜمد رّب  ضمزيٌؾ  ضمرٌ أو ٦م اعمًٚمٛملم،قمغم يم٤مومّ  ٦مٌ ٜمّ لم، وًمف ُمِ ُمـ اًمْم٤مًمّ 

 أمجعنيؼ ئالاخلَ  أفضؾ  كبق ـا

 إٟمٌٞم٤مء قمغم يمّؾ  ىمد وم٤مَق ": "اًمٙمٜمز" ذم، ٕملمأمجاخلالئؼ  أومْمُؾ  ف ٟمّ أ :ومـفا

، وإىمقال، وإومٕم٤ملٗم٤مت، ات، واًمّّم اًمذّ  ذم ،اإلـمالققمغم  واإلٟمسواعمالئٙم٦م 

 (1)"سمف ُمـ اجلالل واجلامل عم٤م طمقاه ُمـ اًمٙمامل، واٟمٗمردَ  :ذًمؽ ذم اؾمتٖمراٍب  ، سمالوإطمقال

ـٍ  قمغم يمّؾ  وم٤مًمقاضم٥ُم " :-ىم٤مل أن إمم- لم، اًمٕم٤معمَ  دُ ؾمٞمّ   داً ٤م حمٛمّ ٜمٟمٌٞمَّ  أنّ  يٕمت٘مدَ  أن ُم١مُم

 .(2)"و٤مل   ٌتدعٌ ُمُ  هذا ومٝمق قم٤مصٍ  ظمالَف  ـ اقمت٘مدَ ، ومٛمَ أمجٕملماخلالئؼ  وأومْمُؾ 

 كػرٌ  بل ظذ كبل  الـّ  غر تػضقُؾ 

 ٦مَ إئٛمّ  إنّ " :ىمقهلؿ ذمْم٦م ومَ اًمرَّ  ةالويمذًمؽ ٟم٘مٓمع سمتٙمٗمػم همُ ": اًم٘م٤ميضىم٤مل 

﴿اهلَلُ  :ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم (4)يًتٗم٤مد سيٌح  وهذا يمٗمرٌ ": اًم٘م٤مريىم٤مل  .(3)"إٟمٌٞم٤مءُمـ  أومْمُؾ 

                                                          

= 

٦م ديّ ٞماهلدي٦م اًمًٕم"و "اًمروض اعمجقد ذم حت٘مٞمؼ طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد"و ، اًمٓمٌٞمٕملذم حت٘مٞمؼ اًمٙمكّم  "رؾم٤مًم٦م"و

 وهمػم ذًمؽ[. "حت٘مٞمؼ اًمٗمتقى ذم إسمٓم٤مل اًمٓمٖمقى"و "ع اًمٜمٔمػماُمتٜم٤م". ]و"٦مذم احلٙمٛم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞمّ 

 (.6/293 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 .اًمتل سملم أيديٜم٤ممل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜمّص ذم ٟمًخ٦م  (1)

 . 18ىمـ "اًمٙمٜمز" (2)

ذم طمٙمؿ ُمـ ؾم٥ّم اهلل  3إًمخ، اًم٤ٌمب ... ذم شمٍّمف وضمقه إطمٙم٤مم  4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" أي: ذم (3)

 . 174صـ 2إًمخ، اجلزء ... ٤من ُم٤م هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗمرؾ ذم سمٞمإًمخ، ومّم...شمٕم٤ممم 

 وُمع، "يًتٗم٤مد يمقٟمف يمٗمراً "واعمٕمٜمك  ،اًم٘م٤مري ٕماّلُم٦مًمٚم "ءٗم٤ماًمِّم  ذح"هٙمذا هق ذم ٟمًخ٦م  (4)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    ِمع.ٗمظ سمَ وقح اعمراد وم٤مًمٚمَّ وُ 
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ـَ اًمٜم٤َّمِس﴾ ـَ اعماََلِئَٙم٦ِم ُرؾُماًل َوُِم  ٤ٌمطم٨ُم ُمَ  هذا اعمحّؾ  [، وذم75 :]احل٩م َيّْمَٓمِٗمل ُِم

 .(2)"(1)إيمؼمذح اًمٗم٘مف " ذم٤م هُت ذيمر

 "اًمالم" أنّ  (4)اًمٔم٤مهر" :(3)شريـوأظِم  ًملمإوّ  مأيمرَ  أٟم٤م» :ىمقًمف  ذموىم٤مل 

                                                          

 .349صـ "اعمٜمح"أي: ذم  (1)

 .2/522إًمخ، ... يمٗمر، ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ُمـ اعم٘م٤مٓت 3اًم٤ٌمب  ،4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"أي: ذم  (2)

، 824، صـ3616 اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ؾمٚمق اهلل زم اًمقؾمٞمٚم٦م، ر: أسمقاب "اجل٤مُمع"أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (3)

يٜمتٔمروٟمف ىم٤مل: ومخرج  اهلل  قم٤ٌمس ىم٤مل: ضمٚمس ٟم٤مس ُمـ أصح٤مب رؾمقل قمـ اسمـ، 825

اختذ ُمـ  اهلل  إنّ  ٝمؿ، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: قمج٤ٌمً ثَ ك إذا دٟم٤م ُمٜمٝمؿ ؾمٛمٕمٝمؿ يتذايمرون ومًٛمع طمديطمتّ 

 !ٛمف شمٙمٚمٞمامً ر: ُم٤مذا سم٠مقمج٥م ُمـ يمالم ُمقؾمك يمٚمّ وىم٤مل آظَم  !، اختذ ُمـ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمالً ٚم٘مف ظمٚمٞمالً ظَم 

ؿ وىم٤مل: ومخرج قمٚمٞمٝمؿ ومًٚمّ  !اصٓمٗم٤مه اهلل ر: آدمُ وىم٤مل آظَم  !فاهلل وروطُم  ر: ومٕمٞمًك يمٚمٛم٦مُ وىم٤مل آظَم 

اهلل وهق  وُمقؾمك ٟمجُل  ،اهلل وهق يمذًمؽ ظمٚمٞمُؾ  إسمراهٞمؿَ  ٙمؿ إنّ ٙمؿ وقمجٌَ يمالُمَ  ىمد ؾمٛمٕم٧ُم »

 وهق يمذًمؽ، أٓ وأٟم٤م طمٌٞم٥ُم  اصٓمٗم٤مه اهللُ وآدمُ  ،ف وهق يمذًمؽويمٚمٛمتُ  اهلل يمذًمؽ، وقمٞمًك روُح 

 يقمَ  عٍ ُمِمٗمَّ  ُل وأوّ  ؿم٤مومعٍ  ُل وأٟم٤م أوّ  !اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ ومخر ًمقاء احلٛمد يقمَ  وأٟم٤م طم٤مُمُؾ  !اهلل وٓ ومخر

اعم١مُمٜملم  وُمٕمل وم٘مراءُ  ،ٞمٝم٤مدظمٚمٜمِ ٦م ومٞمٗمتح اهلل زم ومٞمُ ٚمؼ اجلٜمّك طَم رّ ـ حيُمَ  ُل وأٟم٤م أوّ  !اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ ومخر

 ."همري٥م هذا طمدي٨ٌم ": ]ىم٤مل أسمق قمٞمًك[ ش!ريـ وٓ ومخرًملم وأظِم إوّ  يمرمُ وأٟم٤م أَ  !ومخر وٓ

ه اًم٘م٤مري همّر  ٕماّلُم٦ماًم وزم إسمّم٤مر، ويم٠منّ أُ  سمف قمٜمد آؾمتٔمٝم٤مر، سمؾ هق اعم٘مٓمقعُ  ًمٞمس هذا حمؾَّ  (4)

ُمٕمتؼَم ومٞمف  أّن اإلمج٤مَع ٓ ُمع] ،اإلمج٤مع قمـ اًم٘مٓمع ٟمزوَل  ـّ ومٔمَ  ،ي اعمٕمتزًم٦مرِ وىمع ُمـ ُمت٠مظّم  ُم٤م

ذم اإلمج٤مع،  3ُمـ اًمٙمت٤مب، اًمريمـ  1]اًم٘مًؿ  "اًمتقوٞمح"اًمٌدع، يمام ٟمّص قمٚمٞمف ذم  سم٠مهؾ

سم٤مب  "هاريمِمػ إ"اٟمٔمر: [ وهمػِمه ](1/400 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"): اٟمٔمر شمرمجتف: 2/107

وإًمٞمف  [أي: ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م(ُمـ يمت٥م إصقل. ُمٜمف )[ 3/442اإلمج٤مع، سم٤مب إهٚمٞم٦م، 

 قمغم اًمٕم٤معملم مجٞمٕم٤مً  ٜم٤م ٟمٌٞم   شمٗمْمٞمَؾ  أنّ  واحلؼ   ،٦مٌ ًمّ ، وهذه زَ "اًمروض ُمٜمح"ف ذم يِمػم يمالُمُ 

ُمـ  ٝمٚمف أطمدٌ جيؿ أقمٚمَ   ٓوم٢ميّن  :يـُمـ رضوري٤مت اًمد   قمٚمٞمف، سمؾ يم٤مد أن يٙمقنَ  عٌ سمف مٛمَ  ُم٘مٓمقعٌ 

ٌَّ  وم٤مقمرْف  ،اعمًٚمٛملم  .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[      .!٧ْم وشمث
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 وأرسم٤مب (1)سمخالف اعمٕمتزًم٦م قمؼمةَ  اخلالئؼ سم٤مٓشمٗم٤مق، وٓ مُ أيمرَ ف ٟمّ أو ،ًمالؾمتٖمراق

 .(2)"٘م٤مقاًمِّم 

 بقنيادممـني مع خاتؿ الـّ  ةِ ظامّ  ساواةِ قالقا بجقاز مُ  ةُ والـجديّ 

 يمثرةِ  ذم ،ٌٞملماعم١مُمٜملم ُمع ظم٤مشمؿ اًمٜمّ  ٦مِ قم٤مُمّ  ٤مواةِ ًىم٤مًمقا سمجقاز ُمُ  (3)٦مُ واًمٜمجديّ 

 (4)٤مدُ وٟمجّ  .ٌٞملمُمـ ظم٤مشمؿ اًمٜمّ  أومْمَؾ  طمدٍ أ سمجقاز يمقنِ و ،ٕرسم٤مبا رب   رِب اًمثقاب وىمُ 

 ،٦مُمـ اًمٙمراُمٞمّ  طم٤مًٓ  أأؾمقؿ ، وهُ -داه اهلل شمٕم٤مممهَ -هذا  ذمغ ىمد سم٤مًمَ  (5)٦مجديّ ٤مط اًمٜمَ سمً

ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض  : ومام"دي٦مذح اًمٓمري٘م٦م اعمحٛمّ " ذم :ٝمؿطم٘م   ذماًمٕمٚمامء  ومٜمذيمر ُم٘م٤مِٓت 

 .(6)ووالٌل  يمٗمرٌ  ،ٌلاًمٜمّ ُمـ  أومْمَؾ  اًمقزم٦م ُمـ ضمقاز يمقن اًمٙمراُمٞمّ 

قمـ  ومْمالً  ،ٞمفيداٟمِ  اعمٜمزًم٦م وٓ ذم ٌليم٤مًمٜمّ  اًمقزمُ  :أي ،هق وُم٤م": "يمٜمز اًمٗمقائد" وذم

                                                          

يمت٤مب اًمِمّتك،  "اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م"]اٟمٔمر:  "ٚملماعمرؾَم  دُ ٜم٤م ؾمٞمّ ٟمٌٞمَّ   اًمٞم٘ملم سم٠منّ دمكّم " ذم يمت٤ميِب  ٜم٧ُم سمٞمّ  (1)

ذم همػمه  اعمٕمتزًم٦م أيْم٤مً  ظمالَف  أنّ  [132، 30/131ؾمػمة وومْم٤مئؾ وظمّم٤مئؾ ؾمّٞمد اعمرؾَمٚملم، 

  ًّ ، -صٚمقات اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم-٦م قمٚمٞمٝمؿ قا سمتٗمْمٞمؾ اعمالئٙموم٘م٤مًمُ  ،٤مسم٘ملمُمـ إٟمٌٞم٤مء اًم

هدي٦م ")]اٟمٔمر: شمرمجتف:  خمنمي٤م اًمزَّ ٟمزاع، أُمّ  سمال سم٢ممج٤معٍ  ُمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤مً  وم٠مومْمُؾ  ٤م هق أُمّ 

ًَ  فَ وم٘مد ؾمٗمِ  [(6/313 "اًمٕم٤مروملم ٌَّ  ،فُمذهٌَ  وضمٝمَؾ  ،فٟمٗم ]اٟمٔمر:  ف قمٚمٞمف اًمٕماّلُم٦م اًمزرىم٤مينيمام ٟم

ذح اًمزرىم٤مين قمغم "]أي: ذم  "ٟمٞم٦مدُ اعمقاه٥م اًمٚمّ ذح "ذم  [(6/244 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")شمرمجتف: 

 .[(2/716 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"). اٟمٔمر: شمرمجتف: 8/296، 1، اًمٜمقع 6اعم٘مّمد  "اعمقاه٥م

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

 .1/365، 3 ، اًم٤ٌمب1 اًم٘مًؿ "ذح اًمِمٗم٤م" أي: ذم (2)

 .7صـ "حتذير اًمٜم٤مس"اٟمٔمر:  (3)

 ..           ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[وآٟمٙمف سمًؽم سم٤مًملم دوزد ،اشرَّ ومَ  "ضمٞمؿ"وشمِمديد  "ٟمقن"٤مد سمٗمتح جّ ٟمَ  (4)

 .إؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقيُم٤مم اًمقه٤مسمٞم٦م اهلٜمدّي٦م إأي:  (5)

 .1/313، 1، اًمٗمّمؾ 2اًم٤ٌمب  "احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م" (6)
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 ُم٠مُمقنٌ  ُمٕمّمقمٌ  اًمٜمٌل   إذ :(1)قومٞم٦مدة اًمّّم الطمِ ُمَ  وسمٕمُض  ٦مُ يمام ىم٤مًم٧م اًمٙمراُمٞمّ  ،قمٚمٞمف يٗمْمَؾ  نأ

 إرؿم٤مدو إطمٙم٤ممسمتٌٚمٞمغ  وُم٠مُمقرٌ ؽ، اعمٚمَ  دةِ وُمِم٤مهَ  طمِل سم٤مًمقَ  مٌ قء اخل٤ممت٦م، ُمٙمرَ ُمـ ؾُم 

مجٞمع  ه٤م، وهق ُمذه٥ُم حرِ ُمـ سمَ  ىمٓمرةٌ  اًمقزم ًمٞمس قمٜمد تلف سم٤مًمٙمامٓت اًمّم٤مومِ ، ُمع اشمّ إٟم٤مم

قمٜمد اهلل ُمـ  أومْمُؾ  واطمداً  ٤مً ٟمٌٞمّ  إنّ ": هؿأيم٤مسمرُ ك ىم٤مل قومٞم٦م وهمػمه٤م، طمتّ ٦م اًمّّم اًمًٜمّ  أهؾ

 .(3)"سمؾ هق يم٤مومرٌ  ،ك قمٚمٞمف اًمٙمٗمرُ َِم خُي  ٟمٌل  قمغم  ٤مً ٞمّ ؾ وًمـ ومّْم وُمَ  ،(2)إوًمٞم٤مءمجٞمع 

 :(4)ياعمٕمرّ  ض ىمقَل قمٞم٤م اًم٘م٤ميضذيمر 

ّٓ اًمٗمْمؾ  ذمف هق ُمثٚمُ "  فٟمّ أ إ
 

 (5)"ضمؼميُؾ  سمرؾم٤مًم٦مٍ  في٠مشمِ  مل 
 

ومْمٚمف  ذم ٌلاًمٜمّ  ف همػمَ ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، ًمتِمٌٞمٝمِ  اًمث٤ميناًمٌٞم٧م  (6)صدرُ " :وىم٤مل

وطم٤مؿم٤مه "وىم٤مل:  ،"خيٗمك ٓ ٤مُم إدبـ شمرك وومٞمف ُمِ ": ٗم٤مضملاخلَ وىم٤مل  ." ٌلسم٤مًمٜمّ 

                                                          

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                      وم٦م.اعمتّمقّ  :أي (1)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                     اعمجٛمققمل. قمغم ضمٝم٦م اًمٙمّؾ  :أي (2)

 .41ىمـ "اًمٙمٜمز" (3)

 ،ٖمقيي ُمـ ُمٕمرة اًمٜمٕمامن إدي٥م اًمٚم  اًمٕمالء اعمٕمرّ  اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد أسمق أمحد سمـ قمٌد هق (4)

 ،ذم اًمٜمحق "اًمٜم٤مومع احل٘مػمُ " :. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمفه449 سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ؾمٜم٦م وشمقذّم  363ًمد ؾمٜم٦م وُ 

اًمالُمع "و ،ديقان ؿمٕمره "ؾم٘مط اًمزٟمد"و "ٓمٗمكاًمري٤مس اعمّم"و "اخلٛمر اح ذم ذمّ مح٤مؾم٦م اًمّر "و

 .(5/66 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")    . ذًمؽ وهمػم "اًمٖمزٟمقي ذم ذح ديقان اعمتٜمٌل

 .142صـ اٟم٘مٓم٤مع اًمقطمل، ُمدح وهتٜمئ٦م، ًمقٓ "ؾم٘مط اًمزٟمد"أي: ذم  (5)

 صدره: (6)

 ًمقٓ اٟم٘مٓم٤مع اًمقطمل سمٕمد حمٛمد
 

 ىمٚمٜم٤م حمٛمد قمـ أسمٞمف سمديؾ 
 

، وسمٛمحٛمد اًمث٤مين مدوطُمف، ل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل رؾمقل اهلل أراد اعمٕمّري سمٛمحٛمد إوّ 

ّٓ أّٟمف"أراد سمف هق   وم٢مّٟمف ُمـ اًمٌٞم٧م اًمث٤مين سمٕمد اًمٌٞم٧م إّول اًمذي ٟم٘مٚمٜم٤مه. "ُمثٚمف ذم اًمٗمْمؾ إ

 .]اًمِمٞمخ ومٞمْم٤من اعمّمٓمٗمك اًم٘م٤مدري[
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 يؾِ ذَ  ذم واًم٘م٤مرُي  .(1)"ةذّ سمٖمػم ًمَ  ف يمٗمرٌ ٟمّ ٢موم :وقذَ  وأ إؾمالمٌ ـ ًمف يرى سمف ُمَ  أنـ ُمِ 

وُمـ اعمٕمٚمقم "ىم٤مل:  (2)"خمٚمقٍق  ذمدمتٛمع ىمٌؾ  مل اًمتلف ظمّم٤مئِّم  وسمٞم٤منُ " :اًم٘م٤ميض ىمقلِ 

 .(3)"ف سمٕمدهُمثٚمِ  ضمقدِ وُ  اؾمتح٤مًم٦مُ 

 ًّ ف شمِ ٌقّ اًمٌّم٤مئر قمغم ٟمُ  رسم٤مُب أ ّل وىمد يًتدِ ": "ذح اًمٕم٘م٤مئد" ذم ٕمدُ ىم٤مل اًم

 فوأظمالىمِ ٝم٤م، مت٤مُمِ  قمقة وسمٕمدَ اًمدّ  ة وطم٤مَل ٌقّ اًمٜمُ  ىمٌَؾ  فأطمقاًمِ ُمـ  قاشمرَ ُم٤م شم :حدمهاأ ،لمسمقضمٝمَ 

 ذمّمٛم٦م اهلل ف سمٕمِ صمقىمِ وُ و ،إسمٓم٤ملطمٞم٨م حتجؿ  فوإىمداُمِ احلٙمٞمٛم٦م،  فأطمٙم٤مُمِ اًمٕمٔمٞمٛم٦م، 

ة ُمع ؿمدّ - هؤُ أقمداجيد  ، سمحٞم٨م ملإهقالى ف ًمدَ ف قمغم طم٤مًمِ ٤ٌمشمِ ، وصمَ إطمقالمجٞمع 

 اًمٕم٘مَؾ  نّ ٢موم :ومٞمف ؾمٌٞمالً  دِح اًم٘مَ  إمم ، وٜٓم٤مً ٓمٕمَ ُمَ  -ٝمؿ قمغم اًمٓمٕمـ ومٞمفطمرِص و ؿقمداوهِت 

 طمّؼ  ذمهذه اًمٙمامٓت  اهللُ جيٛمعَ  نأ، وإٟمٌٞم٤مء همػم ذم إُمقرهذه  جيزم سم٤مُمتٜم٤مع اضمتامعِ 

 .(5)آظمره إمم... (4)"وقمنميـ ؾمٜم٦مً  يٛمٝمٚمف صمالصم٤مً  قمٚمٞمف صمؿّ  يٗمؽمِ ف يَ ٟمّ أيٕمٚمؿ  ـُمَ 

 الـجدي  َيؿدح صقَخف بُؿشاهبة الـّبل 

٦م ُمـ سمدو اًمٗمٓمرة قمغم يمامل ُمِم٤مهَب  ف يم٤من خمٚمقىم٤مً ٟمّ إ"ف: طمؼ ؿمٞمخِ  ذمىم٤مل  يجدواًمٜمَّ 

 قمٚمٞمف قمٚمامءُ  وعم٤م ردّ . (6)"ٚمٞم٤م٤م اًمٕمُ روهِت ذُ  إممة ٌقّ ريؼ اًمٜمُ ـموسمٚمغ ًمف يمامٓت  ،اهلل  رؾمقلِ 

ى جلقاسمف سمام اومتْمح، وٟمدم شمّمدّ  ٤مدُ وم٤مًمٜمجّ  "ءٗم٤ماًمِم  " قم٤ٌمرةَ  اًمردّ  ذم٦م، وذيمروا اًمًٜمّ  أهؾ

                                                          

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  6/235، 2، ومّمؾ، اجلزء 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ٟمًٞمؿ اًمري٤مض"أي: ذم  (1)

 .12، صـ1ُم٘مّدُم٦م اعم١مًّمػ، اجلزء  "اًمِمٗم٤م" أي: ذم (2)

 .1/22ظمٓم٦ٌم اًمٙمت٤مب،  "ذح اًمِمٗم٤م"أي: ذم  (3)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  211، 210صـ "ذح اًمٕم٘م٤مئد" (4)

ُمقشمف إمم  ه سمٕمدصم٤مرَ آٞمل وحُي  ،قمغم أقمدائفويٜمٍمه  ،ف قمغم ؾم٤مئر إدي٤منر ديٜمَٔمٝمِ صمّؿ يُ ": مت٤مُمف (5)

 .[.             ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[211صـ "اًمٕم٘م٤مئد ذح". ]"اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مُم٦م، صمّؿ ذيمر اًمقضمفَ  يقم

 .4ُم٘مّدُم٦م اعم١مًّمػ، صـ "ساط ُمًت٘مٞمؿ" (6)
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 .(1)"شمٚمخٞمص احلّؼ " قمـ يمِمػ قمقاره ذم -سمحٛمد اهلل-ىمد ومرهمٜم٤م و ،اىمؽمح ف٤مًمٗمُ وخم ،ف٘مُ قاومِ ُمُ 

 اإلرساء وادعراجمسللة 

ىمَم مم اعمًجد إإ ،٦مسمٛمٙمّ  يُمـ اعمًجد احلرام اًمذ سمف  َي ِه أُ ف ٟمّ أ :ومـفا

 ذح" ذم وضمزمَ  غم،ُمـ اًمٕمُ  مم طمٞم٨م ؿم٤مء اهللُإج سمف رِ قمُ  هق سمٞم٧م اعم٘مدس، صمؿّ  ياًمذ

وهق " :٘م٤ميناًمٚمّ ىم٤مل  ."فف وشمٗمًٞم٘مِ ؿ سمٌدقمتِ ٙمَ حُي  ،ر اعمٕمراَج ٟمٙمَ أـ ُمَ " :نّ ٠مسم (2)"اًمٕم٘م٤مئد

: يوىم٤مل اًم٘م٤مر .(3)"ره اًمٙمٗمرُ ُمٜمٙمِ  ومحٙمؿُ  هاءُ ٤م اإلُمّ أظمّمقص اعمٕمراج، و ذم صقاٌب 

 .(4)"اُمؽماء سمال هاء ومٝمق يم٤مومرٌ اإل ر ُمٓمٚمَؼ ٟمٙمَ أـ ومٛمَ "

 اءحّتك األكبق يستغـل ظـف أحٌد  وٓ ،احلرش صػقٌع يقمَ   ـاكبق  

 ،ٟمٌٞم٤مءإ سمؾ مجٞمعُ  ،فتِ ُمّ أُمـ  طمدٌ أ ليًتٖمٜم ُم٦م ٓاًم٘مٞم٤م يقمَ  نّ أ يٕمت٘مدَ  نأ :ومـفا

 يمذا ذم ،ؿمٗم٤مقم٦مً  طمدٌ أ (5)يًتٓمٞمع ٓ ٗم٤مقم٦مَ يٗمتح اًمِّم  مل ف، وُمتكف وُمٜمزًمتِ قمـ ضم٤مهِ 

                                                          

ٌََداُيقين، شمقذّم ًمثالث  اًمِم٤مْه قمٌد اًمّرؾمقل اسمـ ًمٚمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ ومْمؾ "شمٚمخٞمص احلّؼ " (1) اعمجٞمد اًم

 .ه1298ظمٚمقن ُمـ مُج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م شمًع وصمامٟملم وُمئَتلم وأًمػ 

 .ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ًٌم( 164، 163طمرف اًمٗم٤مء، صـ "ٜمدشمذيمرة قمٚمامء اهل")

 .219صـ "ذح اًمٕم٘م٤مئد" (2)

 .2/858ُمٕمجزة اإلهاء واعمٕمراج،  "هداي٦م اعمريد"أي: ذم  (3)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  322صـ "ُمٜمح اًمروض" أي: ذم (4)

أسمقاب  "اجل٤مُمع"]أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  شٝمؿؿمٗم٤مقمتِ  أٟم٤م ص٤مطم٥ُم » :ٕم٤مين ىمقًمف ُمَ  وهذا أطمدُ  (5)

ػ ر إًمٓمَ واعمٕمٜمك أظَم  ُمٚمت٘مٓم٤ًم[ 824، صـ3613 [ ر:شؾَمُٚمق اهللَ زِم اًمقؾمٞمٚم٦َم...»سم٤مب ] اعمٜم٤مىم٥م،

ّٓ ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمد ذي اًمٕمرش  واؾمٓم٦مٍ  سمال ٕطمدٍ  ؿمٗم٤مقم٦مَ  ٓ أنّ  ،فإَذ  وهلذا احلٌٞم٥م  ،إ

٤مظ، واحلٗمّ  ٗمٕم٤مء ُمـ اعمالئٙم٦م، وإٟمٌٞم٤مء، وإوًمٞم٤مء، واًمٕمٚمامء،اًمِم   ٤م ؾم٤مئرُ ، وأُمّ اعمردمك اًمٙمريؿ 

 ]أي: ي٠مشمقن إمم اًمٜمٌّل  ٜمٝمقن إًمٞمفومٞمُ  ،اهلل  رؾمقلِ  ٚمح٤مء، ومٕمٜمد٤مج، واًمّّم ٝمداء، واحلجّ واًمِّم 
د وىمد شم٠ميمّ  ،ف رسم   قمٜمد ،يذيمروا وه وعمـ مليِمٗمع عمـ ذيمرُ  وهق  ،يفويِمٗمٕمقن ًمدَ  )اعمٞمٛمٜمل([،

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[    .!قمٜمدٟم٤م هذا اعمٕمٜمك سم٠مطم٤مدي٨م، وهلل احلٛمد
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 ياًمذ ،ٗمعًمٞمف ُمـ اًمِّم إه همػمَ  ذا وؿّ إ "عِمٗمَ ع يَ ٗمَ ؿَم "ّمدر ُمَ ": "اًمٙمٜمز" وذم .(1)"داعمٕمتٛمَ "

وؿَّ  ٗمٞمعَ اًمِمَّ  يم٠منّ  ،اًمقشمر هق ود  
: (4)"ذح اجلقاهر" وذم .(3)"مم اعمِمٗمقع ًمفإف ؾم١ماًمَ  (2)

ّٓ يًتٕمٛمؾ  وٓ" ًِ إ ل٤مضماًمٜمّ  ًمْمؿّ  إ  .(5)"ُمـ ؾمٓمقة اًمٖمػم ـ هق ظم٤مئٌػ ُمَ  ،فمم ٟمٗم

ًُ ضمقهُب رة هبذا اعمٕمٜمك، ووُ ذم أظِم  ٗم٤مقم٦مُ وم٤مًمِّم  وم٘مقًمف  ُل ٤م إوّ أُمّ  .٦مٜمّ ٤م سم٤مًمٙمت٤مب واًم

ٌَْٕمَثَؽ  شمٕم٤ممم: ك َأن َي ًَ ُْٛمقدًا﴾ ﴿قَم ْقَف ُيْٕمٓمِٞمَؽ  ،[79 :]اإلهاء َرسم َؽ َُمَ٘م٤مُم٤ًم حمَّ ًَ ﴿َوًَم

ِذي َيِْمَٗمُع قِمٜمَْدُه إَِّٓ سم٢ِمِْذٟمِِف﴾ ،[5 :حك]اًمْم   َرسم َؽ وَمؽَمَْى﴾  ،[255 :]اًمٌ٘مرة ﴿َُمـ َذا اًمَّ

ـْ َأِذَن ًَمُف﴾ َّٓ َُم َٗم٤مقَم٦ُم إِ َّٓ شَمٜمَٗمُع اًمِمَّ  .[109 :]ـمف ﴿َيْقَُمِئٍذ 

٤مومِِٕملَم﴾ :ةرَ ٗمَ اًمٙمَ  وىم٤مل ذم طمّؼ   ،[48 :رصمّ ]اعمدّ  ﴿وَماَم شَمٜمَٗمُٕمُٝمْؿ ؿَمَٗم٤مقَم٦ُم اًمِمَّ

ٟمٌَِؽ ًمِذَ  (7)﴿َواؾْمَتْٖمِٗمرْ وىم٤مل:  .وم٤مئدةٌ  (6)ٝمؿعم٤م يم٤من ًمتخّمٞمِّم  ،يٙمـ ًمٚمٛم١مُمٜملم ومٚمقمل

                                                          

ذم سمٞم٤من  4ذم سمٞم٤من: اإليامن سم٤معمالئٙم٦م واًمٙمت٥م واًمرؾمؾ ...إًمخ، اًمٗمّمؾ  2اًم٤ٌمب  "ٕمتٛمداعم" (1)

 .118صـ ...إًمخ، اًمنمح: اإليامن سمرؾمقل 

 هورُ "ذم يمت٤مسمف اعمًتٓم٤مب  -ه اعم٤مضمدس ه  دّ ىمُ -ٟم٤م اًمقاًمد دُ ٘ملم ؾمٞمّ اعمدىمّ  ٘ملم إُم٤ممُ اعمح٘مّ  اًمذي أوم٤مد ظم٤ممت٦مُ  (2)

ًمف يم٤من  اعمِمٗمقعَ  أنّ " ([:244صـ "شمذيمرة قمٚمامء اهلٜمد"تف: )]اٟمٔمرشمرمج "اًم٘مٚمقب ذم ذيمر اعمحٌقب

ًَ  وؿّ  ٗمٞمعُ وم٤مًمِّم  ،ومرداً  وطمٞمداً   [256، صـظمّم٤مئص اعمّمٓمٗمك  "هور اًم٘مٚمقب"] "فإًمٞمف ٟمٗم

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.    ف.ػ وأفمَر هذا أًمٓمَ  أنّ  وفم٤مهرٌ  ،ٗمٕم٤مً ؿَم  ومجٕمؾ اًمقشمرَ  ،دداً وُمَ  داً ٜمَ ًمف ؾَم  وص٤مرَ 

 .ؾمل ٟمٕمثر قمغم هذا اًمٜم٘م (3)

ذطمف  "اعمقاىمػ"ًمإلُم٤مم اًمٕمْمد اإلجيل، وهق خمتٍم  "ضمقاهر اًمٙمالم"اعمراد  يٌدو أنّ  أىمقل: (4)

 .]اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ومقدة[                ٤مرح.واطمد، ومل يتٌلم زم ُمـ اًمِّم  همػمُ 

 .مل ٟمٕمثر قمٚمٞمف (5)

  شمٕمٞمػُمهؿ هؿ وٓهتديدُ  يّمّح  سمؾ مل (6)
ٍ
 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[. ٗمك.خي  ٓيمام ،ٝمؿ واعمًٚمٛملم أمجٕملميٕمٛم   سمٌمء

ّٓ هذا، وهذا أُمٌر، وإُمُر أن يتّي  ٟمٌٞمَّف  وم٘مد أُمرَ  (7) َع إمم رسّمف ذم ُمٖمٗمرة أُّمتف، وهؾ اًمِمٗم٤مقم٦ُم إ

ه٤مهٜم٤م، ٓ أّٟمف ُيرضَمك أن ُيٕمَٓمك ذم  قمٓمَل اًمِمٗم٤مقم٦مَ ىمد أُ  إجي٤مب، واإلجي٤مُب ذم اًمدٟمٞم٤م، ومث٧ٌم أّٟمف 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[     .نّميإظمرى، يمام شمزقمٛمف اًمٓم٤مئٗم٦ُم اًمٜمجدّي٦ُم اًم
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 [.19 :]حمٛمد َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َواعم١ُْمُِمٜم٤َمِت﴾

ـ دقم٤م هب٤م قمغم ٛمٜمٝمؿ ُمَ وم ،تج٤مسم٦مً ُمً دقمقةً  ل  ٟمٌ ًمٙمّؾ  نّ إ»: وم٘م٤مل  ٦مُ ٤م اًمًٜمّ ُمّ أو

ـ اًم٘مٞم٤مُم٦م عمَ  يقمَ  لتِ ُمّ ٕ لٗم٤مقمتِ ؿَم  يِت قمقَ دَ  ظمرُت ادّ  يّن إو ،دٟمٞم٤م (1)ذه٤مـ اخّت وُمٜمٝمؿ ُمَ  ،فىمقُمِ 

ّٓ  ًمفَ إٓ  :ىم٤مل  .(2)شاهلل إ

 وم٤مظمؽمُت  ،ٗم٤مقم٦موسملم اًمِّم  ٦مَ اجلٜمّ  لتِ ُمّ أ ٟمّمُػ  ن يدظمَؾ أسملم  ُت ػّم ظُم »وىم٤مل: 

 .(3)شلم٤مئِ ٌلم اخلٓمّ ذٟمِ ٝم٤م ًمٚمٛمُ وًمٙمٜمّ  ؟٘ملمًمٚمٛمتّ ٤م وَن رَ شمَ أَ  ،كوأيمٗمَ  قمؿ  أ ٤مّن ٕ :ٗم٤مقم٦مَ اًمِّم 

 .(4)شوؿمجرٍ  رض ُمـ طمجرٍ إ ٤م ذممّ  يمثرَ اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕ يقمَ  َـّ ٕمَ ؿمٗمَ َٕ »وىم٤مل: 

٤ًمن ح٤مح واحلِ اًمّّم  قمٜمف ذم يووىمد رُ  .(5)شلتِ ُمّ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ ٕ لؿمٗم٤مقمتِ »: وىم٤مل

                                                          

 ٚمٙم٤مً  ُمُ زِم  ٥ْم هَ  رب  » دٟم٤م ؾمٚمٞمامن وذاك يم٘مقل ؾمٞمّ ، ظمرىأُ  ٟمٞم٤م يمام ذم رواي٦مٍ ٚمٝم٤م ذم اًمدّ شمٕمجّ  :أي (1)

يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب إؾمػم أو  "اًمّمحٞمح"]أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  شيُمـ سمٕمدِ  يٜمٌٖمل ٕطمدٍ  ٓ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                  .[80، صـ461 اًمٖمريؿ يرسمط ذم اعمًجد، ر:

دقمقَة اًمِّمٗم٤مقم٦م ُّٕمتف،  يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اظمت٤ٌمء اًمٜمٌّل  "ّمحٞمحاًم"أظمرضمف ُمًٚمٌؿ ذم  (2)

 ،ُمًتج٤مسم٦مٌ  دقمقةٌ  ل  ٟمٌ ًمٙمّؾ » :اهلل  ىم٤مل رؾمقل :هريرة ىم٤مل قمـ أيب، 106صـ ،491 ر:

 ،إن ؿم٤مء اهلل ٟم٤مئٚم٦مٌ  لومٝم ،٤مُم٦ماًم٘مٞم يقمَ  لتُٕمّ  ؿمٗم٤مقم٦مً  دقمقيِت  اظمت٠ٌمُت  وإين   ،فدقمقشمَ  ٍل ٟمٌ ؾ يمؾ  ومتٕمجّ 

 .شك سم٤مهلل ؿمٞمئ٤مً نِم يُ  ٓ لتُمـ أُمّ  ـ ُم٤مَت ُمَ 

ُمقؾمك  قمـ أيب، 736، صـ4311 يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب ذيمر اًمِمٗم٤مقم٦م، ر: "اًمًٜمـ"ُم٤مضمف ذم  أظمرضمف اسـم (3)

 وم٤مظمؽمُت  ،٦مَ اجلٜمّ لتأُمّ  ٟمّمُػ  يدظمَؾ  ٗم٤مقم٦م وسملم أناًمِّم  سملم ُت ػّم ظُم » :اهلل  ىم٤مل رؾمقُل  :ىم٤مل يإؿمٕمر

 .ش!لمصمِ ٤مئلم اعمتٚمقّ ٌلم اخلٓمّ ذٟمِ ٝم٤م ًمٚمٛمُ وًمٙمٜمّ  ،ٓ ؟٘ملم٤م ًمٚمٛمتّ أشمروَن  ،كوأيمٗمَ  ٤م أقمؿ  ّٕن  :ٗم٤مقم٦مَ اًمِّم 

 ،1/67، أٟمٞمس إٟمّم٤مري 64 حت٧م ر:، سم٤مب إًمػ "ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م"ذم  ىم٤مٟمعٍ  أظمرضمف اسمـ (4)

ـّ »ي٘مقل:  اهلل  رؾمقَل  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم   قمـ قمكم   رض ٤م ذم إر مّ اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕيمثَ  يقمَ  ٕؿمٗمٕم

 .شوؿمجر ُمـ طمجرٍ 

هؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ »أسمقاب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م، سم٤مب ُمٜمف طمدي٨م  "اجل٤مُمع"أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (5)  ٕ ؿمٗم٤مقمتِل

 شلتِ ٕهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُمّ  لؿمٗم٤مقمتِ » :اهلل  ىم٤مل رؾمقُل  :قمـ أٟمس ىم٤مل، 555، صـ2435 ر: شأُّمتِل

ـٌ طَم  هذا طمدي٨ٌم " :[قمٞمًك ىم٤مل أسمق]  اًم٤ٌمب قمـ ضم٤مسمر. . وذم"ُمـ هذا اًمقضمف همري٥ٌم  صحٞمٌح  ً
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 .ٗم٤مقم٦مصم٤ٌمت اًمِّم إ ر ذمشمُ اًمتقا طمدَّ  ه٤م ًمٌٚمٖم٧ْم آطم٤مدُ  ٕم٧ْم سمحٞم٨م ًمق مُج  ،خمتٚمٗم٦م ًمٗم٤مظٍ ٠مسم ظم٤ٌمرٌ أ

 ف أقسام صػاظتِ 
قل اخلالئؼ ُمـ هَ  (1)راطم٦مإل ٗم٤مقم٦مُ اًمِّم  :مـفاٗم٤مقم٦م، ُمـ اًمِّم  ىم٤ًممٌ أ وًمف 

 .ُمـ ظمّم٤مئّمف  لوه ،ك اعمٕمتزًم٦مسم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم طمتّ  صم٤مسمت٦مٌ  ل، وه(2)قىمػاعمَ 

 .(3)طم٤ًمب سمٖمػم ٦مَ اجلٜمّ  ٟم٤مسٍ  دظم٤مُل إ :ومـفا

 .(4)٤مرآؾمتح٘م٤مق ًمدظمقل اًمٜمّ  صمٌقِت و احل٤ًمِب  ٤مر سمٕمداًمٜمّ  دظمقل قمدمُ  :ومـفا

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                   أهؾ اعمقىمػ. ؼمى ًمٕمٛمقُمٝم٤م مجٞمعَ اًمٙمُ  وهل اًمِمٗم٤مقم٦مُ  (1)

ُف يَم٤مَن يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب  "اًمّمحٞمح"ضمف اًمٌخ٤مري ذم يمام أظمر (2) ْٚمٜم٤َم َُمَع ُٟمقٍح إِٟمَّ ـْ مَحَ ٦َم َُم يَّ ﴿ُذر 

ًٌْدا ؿَمُٙمقًرا﴾ اهلل  رؾمقُل  أيت ىم٤مل: هريرة  ـ أيبقم ،715، صـ4712 ر: [3 ]اإلهاء: قَم

  ٍ٤مس يقمَ اًمٜمّ دُ أٟم٤م ؾمٞمّ »ىم٤مل:  ومٜمٝمش ُمٜمٝم٤م نِم٦م، صمؿّ  ،راع، ويم٤مٟم٧م شمٕمجٌفومع إًمٞمف اًمذّ ومرُ  سمٚمحؿ 

واطمد، يًٛمٕمٝمؿ  ريـ ذم صٕمٞمدٍ ًملم وأظِم إوّ  ٤مَس اًمٜمّ ذًمؽ؟ جيٛمع اهللُ ؿَّ اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهؾ شمدرون ُمِ 

ٓمٞم٘مقن يُ  رب ُم٤م ٓواًمٙمَ  ٤مس ُمـ اًمٖمؿّ غ اًمٜمّ، ومٞمٌٚمٛمُس ، وشمدٟمق اًمِّم اقمل ويٜمٗمذهؿ اًمٌٍُم اًمدّ 

 !ٙمؿ؟ـ يِمٗمع ًمٙمؿ إمم رسم  شمٜمٔمرون ُمَ  أٓ ؟!ون ُم٤م ىمد سمٚمٖمٙمؿشمرَ  : أ٤ٓمُس ٚمقن، ومٞم٘مقل اًمٜمّحيتٛمّ  وٓ

ٌَ  أسمق ومٞم٘مقًمقن ًمف: أٟم٧َم   ٤مس ًمٌٕمض: قمٚمٞمٙمؿ سمآدم، ومٞم٠مشمقن آدمَ اًمٜمّ ومٞم٘مقل سمٕمُض   !نماًم

أٓ  !ؽًمٜم٤م إمم رسمّ  اؿمٗمعْ  !ومًجدوا ًمؽ ئٙم٦مَ وأُمر اعمال !فومٞمؽ ُمـ روطمِ  وٟمٗمَخ  !سمٞمده ؽ اهللُظمٚم٘مَ 

 همْم٤ٌمً   ىمد همْم٥م اًمٞمقمَ ريب   : إنّ ومٞم٘مقل آدمُ  !أٓ شمرى إمم ُم٤م ىمد سمٚمٖمٜم٤م؟ ؟!شمرى إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف

  ٟمٗمِز ف، ٟمٗمِز ٞمتُ جرة ومٕمَّم ف ىمد ن٤مين قمـ اًمِّم ف، وإٟمّ سمٕمده ُمثٚمَ  يٖمْم٥َم  ف، وًمـف ُمثٚمَ يٖمْم٥م ىمٌٚمَ  مل

 .احلدي٨م... شومٞم٠مشمقن ٟمقطم٤مً  !قحٟمُ اذهٌقا إمم  !اذهٌقا إمم همػمي !ٟمٗمِز 

يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم دظمقل ـمقائػ ُمـ اعمًٚمٛملم اجلٜم٦َّم  "اًمّمحٞمح"يمام أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (3)

تل ـ أُمّ يدظمؾ ُمِ »ىم٤مل:   اًمٜمٌلَّ  هريرة أنّ  قمـ أيب، 111، صـ367 قمذاب، ر: طم٤ًمب وٓ سمٖمػم

ٝمؿ اًمٚمّ »ٜمل ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل: جيٕمٚمَ  أن اهللَ  ادعُ  !اهلل رؾمقَل  : ي٤موم٘م٤مل رضمٌؾ  شسمٖمػم طم٤ًمب ؾمٌٕمقن أًمٗم٤مً  ٦مَ اجلٜمّ

 .شؽ هب٤م قمٙم٤مؿم٦مؾمٌ٘مَ »ىم٤مل:  ،ٜمل ُمٜمٝمؿجيٕمٚمَ  أن اهللَ  ادعُ  !اهلل رؾمقَل  ر وم٘م٤مل: ي٤مىم٤مم آظَم  صمؿّ  ش!ف ُمٜمٝمؿاضمٕمٚمْ 

، 6566 يمت٤مب اًمرىم٤مق، سم٤مب صٗم٦م اجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر، ر: "اًمّمحٞمح"يمام أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (4)

٤مر سمِمٗم٤مقم٦م ُمـ اًمٜمّ خيرج ىمقمٌ »ىم٤مل:  ٌل قمـ اًمٜمّ قمٛمران سمـ طمّملم سمٓمريؼ  ،1136صـ

 .شٛمٞملمقن اجلٝمٜمّ، يًٛمَّ ٦مَ ومٞمدظمٚمقن اجلٜمّ  حمٛمدٍ 
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 .(1)٤مريـ ُمـ اًمٜمّ دِ طم  سمٕمض اعمقَ  ظمراُج إ :ومـفا

 .(2)ضم٤مترَ اًمدّ  زي٤مدةُ  :ومـفا

 .(3)اًمٓم٤مقم٤مت ز قمـ اًمت٘مّمػم ذماًمتج٤موُ  :ومـفا

 ،وىم٤متـ وإُم٤ميمِ سمٕمض إ ذم ،٤مراًمٜمّ  ٚمقدَ ظُم  ّؼ حِ ـ اؾمتُ اًمٕمذاب عمَ  ختٗمٞمُػ  :ومـفا

 .(4)ـم٤مًم٥م يب٠ميم

 .(5)٦مَ اعمنميملم اجلٜمّ  ـمٗم٤ملأ دظمقُل  :ومـفا

                                                          

 ، قمـ3/53، 3845 سم٤مب اًمٕملم، ُمـ اؾمٛمف قمكم، ر: "إوؾمط اعمٕمجؿ"يمام أظمرضمف اًمَٓمؼَماين ذم  (1)

 ؾ، وم٠ممحد اهللَ ٤م، ومٞمٗمتح زم وم٠مدظمسم٤مهَب  وم٠مرضُب  ؿَ  آيت ضمٝمٜمّ إيّن »: اهلل  هريرة ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقُل  أيب

ّٓ اهلل ٓ إًمفَ "ـ ىم٤مل: ج ُمٜمٝم٤م ُمَ ظمرِ أُ  صمؿّ  ،يسمٕمدِ  حيٛمده أطمدٌ  ف، وٓىمٌكم ُمثٚمَ  ه أطمدٌ ُم٤م محدَ  دَ حم٤مُمِ  ، ّم٤مً ٚمِ خُم  "إ

ـ ىمريش ومٞمٜمًٌقن زم، وم٠مقمرُف  ٟم٤مٌس  ومٞم٘مقم إزمَّ   .ش٤مرٝمؿ، وأشمريمٝمؿ ذم اًمٜمّ أقمرف وضمقهَ  ٝمؿ، وٟٓمًٌَ  ُم

٤مئز، سم٤مب ذم إهمامض اعمّٞم٧م واًمّدقم٤مء ًمف إذا طُمي، يمت٤مب اجلٜم "اًمّمحٞمح"يمام أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (2)

 ؾمٚمٛم٦م وىمد ؿمّؼ  قمغم أيب اهلل  رؾمقُل  ٛم٦م ىم٤مًم٧م: دظمَؾ ؾمٚمَ  قمـ أمّ  ،370، صـ2130 ر:

ُمـ أهٚمف وم٘م٤مل:  ٟم٤مٌس  ومْم٩ّم  شف اًمٌٍُم إذا ىمٌض شمٌٕمَ  وَح اًمرّ  إنّ »ىم٤مل:  سمٍمه وم٠مهمٛمْمف، صمؿّ 

ّٓ شمدقمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ  ٓ»  ٝمؿ اهمٗمرْ اًمٚمّ »ىم٤مل:  صمؿّ  شن قمغم ُم٤م شم٘مقًمقنٜمقي١مُم   اعمالئٙم٦مَ  وم٢منّ  :سمخػم إ

 ًمٜم٤م وًمف ي٤م رّب  واهمٗمرْ  !ف ذم قم٘مٌف ذم اًمٖم٤مسمريـواظمٚمٗمْ  !ف ذم اعمٝمديلمدرضمتَ  وارومعْ  !ؾمٚمٛم٦مَ  ٕيب

 .ش!ر ًمف ومٞمفوٟمق   ،ًمف ذم ىمؼمه واومًْح  !اًمٕم٤معملم

ٜمـ"ُم٤مضمف ذم  يمام أظمرضمف اسـم (3) ـ قم، 736، صـ4311 يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب ذيمر اًمِمٗم٤مقم٦م، ر: "اًم

تل أُمّ  ٟمّمُػ  دظمَؾ يَ  ٗم٤مقم٦م وسملم أنسملم اًمِّم  ُت ػّم ظُم »: اهلل  ري، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقلُمقؾمك إؿمٕمَ  أيب

 .شصملم٤مئلم اعمتٚمق  ٌلم اخلٓمّ ذٟمِ ٝم٤م ًمٚمٛمُ ٘ملم؟ ٓ، وًمٙمٜمّك، أشمرون٤م ًمٚمٛمتّ وأيمٗمَ  ٤م أقمؿ  ّٕن  :ٗم٤مقم٦مَ اًمِّم  ، وم٤مظمؽمُت ٦مَ اجلٜمّ

ٟمّم٤م "اًمّمحٞمح"يمام أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (4) ، 3883 ـم٤مًم٥م، ر: ر، سم٤مب ىمّم٦م أيبيمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م ا

ـ قمٌداًمٕمٌّ ، سمٓمريؼ 652، 651صـ ـ قمٛم   أهمٜمٞم٧َم  : ُم٤مٌل ىم٤مل ًمٚمٜمّ  ٚم٥م اعمٓمّ  ٤مس سم يم٤من  قاهللِوم ؟َؽ قم

ـ ٟم٤مرٍ  ٤مٍح َْم حْ هق ذم َو »ىم٤مل:  !ويٖمْم٥م ًمؽ حيقـمَؽ  ٓ أٟم٤م ًمَ ُم ـ اًمٜمّرك إؾمٗمَ ٙم٤من ذم اًمدَّ ، وًمق  .ش٤مرؾ ُم

٦م"ٟمَٕمٞمؿ ذم  يمام أظمرضمف أسمق (5) ـ اؾمٛمف ؿمٕم صٌٝم٤مين ...إًمخ، صـ "َُم ـ قمٛمران ٕا ٦م سم ـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل، 73ؿمٕم ـ أٟمس سم : قم

ـ أـمٗم٤مل اعمنميملم، ومتج٤موَ  يتج٤موزَ   أنْ ريب   ؾم٠مًم٧ُم »: اهلل  ىم٤مل رؾمقُل   .ش٦مَ ٚمٝمؿ اجلٜمّ ز قمٜمٝمؿ وأدظَم قم
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  اره سمٕمدزَ  ، وعمـ(2)ٝم٤مائِ وَ َٕ  قمغم ؼَم وعمـ َص ، (1)سم٤معمديٜم٦م عمـ ُم٤مَت  :ومـفا

اجلٛمٕم٦م  قمٚمٞمف ًمٞمٚم٦مَ  ، وعمـ يّمكم  (4)سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م  قم٤م ًمفودَ  نَ ضم٤مب اعم١مذ  أوعمـ ، (3)فُمقشمِ 

ٌ   :٤منَ ؿمٕمٌ ٤ممَ وعمـ َص  ،(6)ؾ هب٤ميـ وقمٛمِ اًمد   ذم رسمٕملم طمديث٤مً أظ وعمـ طمٗمِ ، (5)ٝم٤مويقُمَ  ف حل

                                                          

، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اهلل  أسمقاب اعمٜم٤مىم٥م قمـ رؾمقل "اجل٤مُمع"يمام أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (1)

 أنْ  ـ اؾمتٓم٤معَ ُمَ »: اًمٜمٌّل قمٛمر، ىم٤مل: ىم٤مل  قمـ اسمـ ،882، 881ـ، ص3917 اعمديٜم٦م، ر:

 .شـ يٛمقت هب٤مع عمَ  أؿمٗمَ وم٢ميّن  :هب٤م ٛم٧ْم سم٤معمديٜم٦م ومٚمٞمَ  يٛمقَت 

وائٝم٤م  "اًمّمحٞمح"يمام أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (2) َٕ يمت٤مب احل٩م، سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ؾمٙمٜمك اعمديٜم٦م، واًمّمؼم قمغم 

دري ًمٞم٤مزم ؾمٕمٞمد اخلُ  ف ضم٤مء أسم٤مٝمري، أٟمّ ؾمٕمٞمد ُمقمم اعم قمـ أيب، 578، 577، صـ3339 وؿمّدهت٤م، ر:

ًمف قمغم  صؼمَ  ٓ ٕم٤مره٤م ويمثرة قمٞم٤مًمف، وأظمؼمه أنْ ة، وم٤مؾمتِم٤مره ذم اجلالء ُمـ اعمديٜم٦م، وؿمٙم٤م إًمٞمف أؾْم احلّر 

 َٕ ي٘مقل:  اهلل  رؾمقَل   ؾمٛمٕم٧ُم إيّن  !رك سمذًمؽآُمُ  حيؽ ٓوائٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف: وَ ضمٝمد اعمديٜم٦م و

َٕ  يّمؼم أطمدٌ  ٓ» ّٓ قمغم   .شإذا يم٤من ُمًٚمامً  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقمَ  أو ؿمٝمٞمداً  ًمف ؿمٗمٞمٕم٤مً  يمٜم٧ُم وائٝم٤م ومٞمٛمقت، إ

قمـ  ،12/225، 13149 قمٛمر، ر: ؾم٤ممل قمـ اسمـ "اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ"اين ذم ؼَم يمام أظمرضمف اًمٓمَ  (3)

ّٓ يٕمٚمٛمف طم٤مضم٦م  ٓ ـ ضم٤مءين زائراً ُمَ »: اهلل  قمٛمر، ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقُل  اسمـ  ٤مً يم٤من طم٘مّ  ،زي٤مريت إ

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقمَ  ًمف ؿمٗمٞمٕم٤مً  أيمقنَ  أنْ  قمكمَّ 

، 614 اًمٜمداء، ر: يمت٤مب إذان، سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد "اًمّمحٞمح"يمام أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (4)

 ٝمؿّ اًمٚمّ "داء: ـ ىم٤مل طملم يًٛمع اًمٜمُّمَ »ىم٤مل:  اهلل  رؾمقَل  اهلل أنّ  قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد ،102صـ

 حمٛمقداً  ثف ُم٘م٤مُم٤مً ٕمواًمٗمْمٞمٚم٦م، واسمْ  اًمقؾمٞمٚم٦مَ  داً حمٛمّ  آِت  ،اًم٘م٤مئٛم٦م الةِ ٦م، واًمّّم اًمت٤مُمّ  قمقةِ هذه اًمدّ  ربَّ 

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م ل يقمَ ًمف ؿمٗم٤مقمتِ  ٧ْم طمٚمّ  "فاًمذي وقمدشمَ 

ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن، وهق سم٤مب ذم اًمّّمٚمقات، ومْمؾ  21 "ؿمٕم٥م اإليامن"ٞمٝم٘مل ذم يمام أظمرضمف اًمٌَ  (5)

قمـ أٟمس، ىم٤مل:  ،3/1145، 3033 إًمخ، ر:... ًمٞمٚم٦َم اجلٛمٕم٦م ويقَُمٝم٤م اًمّّمالة قمغم اًمٜمٌّل 

 ذًمؽ يمٜم٧ُم  ـ ومٕمَؾ ذم يقم اجلٛمٕم٦م، وًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م، ومٛمَ  الةَ اًمّّم  روا قمكمَّ أيمثِ »: اهلل  ٤مل رؾمقُل ىم

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقمَ  ا أو ؿم٤مومٕم٤مً ًمف ؿمٝمٞمدً 

ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن، وهق سم٤مب ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ،  17 "ؿمٕم٥م اإليامن"ٞمٝم٘مل ذم يمام أظمرضمف اًمٌَ  (6)

ئؾ رداء ىم٤مل: ؾُم اًمدَّ  قمـ أيب ،2/742، 1726 ومّمؾ ذم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ وذف ُم٘مداره، ر:

 ـ طمٗمظَ ُمَ »: اهلل  ؟ وم٘م٤مل رؾمقُل يم٤من وم٘مٞمٝم٤مً  ضمُؾ ف اًمرَّ طمٗمٔمَ اًمٕمٚمؿ إذا  : ُم٤م طمد  اهلل  رؾمقُل 

 .شوؿمٝمٞمداً  اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿم٤مومٕم٤مً  ًمف يقمَ  ، ويمٜم٧ُم وم٘مٞمٝم٤مً  ف اهللُسمٕمثَ  ٤م،ٝمديٜمِ  ُمـ أُمرِ  ل أرسمٕملم طمديث٤مً تِ قمغم أُمّ 
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  َ٦ماًمًٜمّ  ٤م ورد ذمذًمؽ مّ  مم همػمإ... (1)ك قمٚمٞمٝمؿصمٜمَ أاًمٌٞم٧م و هَؾ أح دَ ف، وعمـ ُمَ صٞم٤مُم. 

 ،واًمٕمٚمامء ،واعمالئٙم٦م ،ٟمٌٞم٤مءُمـ إ ٤مً أيْمه ع همػمُ ِمٗمَ ف يَ ٟمّ ٠مسم يامنُ وجي٥م اإل

 (5)ٞم٤ممواًمّّم  هؿ ُمـ اًم٘مرآنوهمػمُ ، (4)ُمـ اعم١مُمٜملم ويمثػمٌ  ،(3)٤محللمواًمّّم  ،(2)ٝمداءواًمِّم 

                                                          

 ،1/606، 2230 سم٤مب إًمػ، ُمـ اؾمٛمف أمحد، ر: "إوؾمط اعمٕمجؿ"اين ذم ؼَم يمام أظمرضمف اًمٓمَ  (1)

  اهللَ ـ ًم٘مَل ف ُمَ وم٢مٟمّ  :ٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧مشمَ دّ قَ قا ُمَ ُمُ اًمزَ »ىم٤مل:  اهلل  رؾمقَل  قمـ احلًـ سمـ قمكم أنّ 
ّٓ ف قمٛمٚمَ  يٜمٗمع قمٌداً  ٓ !ٜم٤م، واًمذي ٟمٗمز سمٞمدهسمِمٗم٤مقمتِ  ٦مَ دظمؾ اجلٜمّ ،ٟم٤مد  وهق يقَ   .شٜم٤مسمٛمٕمروم٦م طم٘م   إ

ـُ  (2) هد، سم٤مب ذيمر  "اًمًٜمـ"ُم٤مضمف ذم  يمام أظمرضمف اسم قمـ  ،737، صـ4313 اًمِّمٗم٤مقم٦م، ر:يمت٤مب اًمز 

 صمؿّ  (2)، إٟمٌٞم٤مءُ  (1): اًم٘مٞم٤مُم٦م صمالصم٦مٌ  يِمٗمع يقمَ »: اهلل  ٤من ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل قمثامن سمـ قمٗمّ 

 .شٝمداءُ اًمِّم  صمؿّ  (3)، اًمٕمٚمامءُ 

قمـ  ،188، 4/187، 11898 ؾمٕمٞمد اخلُدري، ر: ُمًٜمد أيب "اعمًٜمد"يمام أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد  (3)

ومام  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م وأُمٜمقا ٤مر يقمَ إذا ظمٚمص اعم١مُمٜمقن ُمـ اًمٜمّ»:  اهلل ؾمٕمٞمد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل  أيب

ؿ ذم ًمف ُمـ اعم١مُمٜملم ًمرهّب  م٤مدًم٦مٍ  سم٠مؿمد   ،ٟمٞم٤ميٙمقن ًمف ذم اًمدّ  ف ذم احلّؼ يمؿ ًمّم٤مطمٌِ ًم٦م أطمدِ م٤مدَ 

ّمقُمقن قن ُمٕمٜم٤م، ويَ ّمٚمّ ٜم٤م يم٤مٟمقا يُ إظمقاٟمُ  !ٜم٤مي٘مقًمقن: رسمَّ »ىم٤مل:  ش٤مردظمٚمقا اًمٜمّ إظمقانؿ اًمذيـ أُ 

ـ قمرومتؿ، ومٞم٠مشمقنؿ قا ُمَ ظمرضُم ومٞم٘مقل: اذهٌقا وم٠مَ »ىم٤مل:  ش!٤مرٝمؿ اًمٜمّوم٠مدظمٚمتَ  ُمٕمٜم٤م،قن جّ ُمٕمٜم٤م، وحَي 

ٞمف، إمم أٟمّم٤مف ؾم٤مىمَ  ٤مرُ ف اًمٜمّـ أظمذشمْ هؿ، ومٛمٜمٝمؿ ُمَ صقرَ  ٤مرُ شم٠ميمؾ اًمٜمّ ٓوقرهؿ، ومٞمٕمرومقنؿ سمُّم 

ي٘مقل:  ٜم٤م، صمؿّ ـ أُمرشمَ ٜم٤م ُمَ ضْم أظمَر  !ٜم٤مخرضمقنؿ، ومٞم٘مقًمقن: رسمَّ ٞمف، ومٞمُ ف إمم يمٕمٌَ ـ أظمذشمْ وُمٜمٝمؿ ُمَ 

ك ، طمتّ ديٜم٤مرٍ  ٟمّمِػ  ـ يم٤من ذم ىمٚمٌف وزنُ ُمَ  ُمـ اإليامن، صمؿّ  ديٜم٤مرٍ  ـ يم٤من ذم ىمٚمٌف وزنُ ضمقا ُمَ أظمرِ 

 احلدي٨م.... شةذرّ  ف ُمث٘م٤مُل ـ يم٤من ذم ىمٚمٌِ ي٘مقل: ُمَ 

ـُ ُم٤مضمف ذم  (4) قمـ  ،737، صـ4316 يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب ذيمر اًمِمٗم٤مقم٦م، ر: "اًمًٜمـ"يمام أظمرضمف اسم

َـّ ًمَ »ي٘مقل:   ف ؾمٛمع اًمٜمٌلَّ اجلدقم٤مء، أٟمّ  اهلل سمـ أيب قمٌد تل، ُمـ أُمّ  سمِمٗم٤مقم٦م رضمؾٍ  ٦مَ اجلٜمّ ٞمدظمٚم

ف ُمـ ؾمٛمٕمتَ  : أٟم٧َم ىمٚم٧ُم  شؾمقاَي »؟ ىم٤مل: قاكَ ؾِم  !اهلل رؾمقَل  ىم٤مًمقا: ي٤م شُمـ سمٜمل متٞمؿ أيمثرُ 

 .ف؟ ىم٤مل: أٟم٤م ؾمٛمٕمتُ اهلل  رؾمقل

، 22208 أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم، ر: إٟمّم٤مر، طمدي٨م أيب ُمًٜمد "اعمًٜمد"يمام أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم  (5)

 ف ؿم٤مومعٌ : وم٢مٟمّ وا اًم٘مرآنَ اىمرءُ »ي٘مقل:  اهلل  رؾمقَل  صمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم أُم٤مُم٦م طمدّ  قمـ أيب، 8/270

ام اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٠مّن  ام ي٠مشمٞم٤من يقمَ قمٛمران: وم٢مّن  اًمٌ٘مرة وآل :يـراوَ هْ وا اًمزَّ اىمرءُ  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕصح٤مسمف يقمَ 

= 
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 .٦ماًمًٜمّ  ٤م ورد ذموهمػمه٤م مّ  (1)٦مواًمٙمٕمٌ

ػاظة  ٓ جتقز الّصالُة خؾَػ ُمـؽِر الش 

حر " ذم  ةُ الدمقز اًمّّم  ٓ" :(4)"صؾٕا"مم إ ي٤مً ٕمزِ ُمُ  (3)"اخلالص٦م"قمـ  ٟم٤مىمالً  (2)"ائؼاًمراًٌم

 وذم .(5)"ف يم٤مومرٌ ٟمّ ٕ :ؤي٦مَ ر اًمر  ٜمٙمِ و يُ أ ،لماًمٙم٤مشمٌِ  رامَ ر اًمٙمِ ٜمٙمِ و يُ أ،  لٌاًمٜمّ  ر ؿمٗم٤مقم٦مَ ٙمِ ٜمـ يُ ُمَ  ظمٚمَػ 

                                                          

= 

ىم٤مل:  صمؿّ  شأهٚمٝمام قمـ ٤منِ ٤مضّم حُي  ،افَّ قَ رىم٤من ُمـ ـمػم َص ام ومِ ام همٞم٤ميت٤من، أو يم٠مّن همامُمت٤من، أو يم٠مّن 

 .شٚم٦مُ ٝم٤م اًمٌٓمَ يًتٓمٞمٕمُ  وٓ ،ٝم٤م طمنةٌ وشمريمَ  ،ه٤م سمريم٦مٌ أظمذَ  : وم٢منّ وا اًمٌ٘مرةَ اىمرءُ »

، 6637 اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، ر: ُمًٜمد قمٌد "اعمًٜمد"وأيْم٤ًم أظمرج اإلُم٤مم أمحد ذم 

 ِمٗمٕم٤من ًمٚمَٕمٌديَ  واًم٘مرآنُ  ٞم٤ممُ اًمّم  »: ىم٤مل: اهلل  رؾمقَل  اهلل سمـ قمٛمرو أنّ  قمـ قمٌد، 2/586

ْٕمٜمل ومٞمف، وي٘مقل سم٤مًمٜمّ قاِت ٝمَ ف اًمٓمٕم٤مَم واًمِمَّ َُمٜمَٕمتُ  !: أي َرب  ٞم٤ممُ اًم٘مٞم٤مُم٦م، ي٘مقل اًمّم   يقمَ  ٝم٤مر ومِمٗم 

ْٕمٜمل ومٞمفقَم سم٤مًمٚمَّ ف اًمٜمَّ: ُمٜمٕمتُ اًم٘مرآنُ   .شٕم٤منِ ِمٗمَّ ىم٤َمل: ومٞمُ  ،ٞمؾ ومَِمٗم 

سم٤مب احل٤مء، سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم  "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤مين ذم  يمام أظمرضمف أسمق (1)

اًم٘مٞم٤مُم٦م زوم٧م  إذا يم٤من يقم»: اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل  قمـ ضم٤مسمر ، 2/8، 1039 ٩م، ر:احل

ًّ سمٞم٧م اهلل احلرام إمم ىمؼمِ  اًمٙمٕم٦ٌمُ  ًّ  !حمٛمد ي٤م قمٚمٞمَؽ  المُ ي ومٞم٘مقل: اًم الم وم٠مىمقل: وقمٚمٞمؽ اًم

 ،ٞمف وأيمقن ًمف ؿمٗمٞمٕم٤مً ـ أشم٤مين وم٠مٟم٤م أيمٗمِ ُمَ  !حمٛمد تل سمٕمدي؟ ومٞم٘مقل: ي٤مصٜمع سمؽ أُمّ  ُم٤م !اهلل سمٞم٧َم  ي٤م

 .شٞمف ًمف ؿمٗمٞمٕم٤مً ٜمل وم٠مٟم٧م شمٙمٗمِ ي٠مشمِ  ـ ملوُمَ 

ُٟمَجٞمؿ  اسمـ"ـٝمػم سماًمّديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمِّم  يـًمزَ  "ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ اًمٌحر اًمرائؼ"أي:  (2)

 .(2/434، و1/223 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")              .ه970قذّم شم "اعمٍمي

 اء، ضمٜمس آظَمر ذم صح٦مذم اإلُم٤مُم٦م واإلىمتد 15يمت٤مب اًمّّمالة، اًمٗمّمؾ  "ظمالص٦م اًمٗمت٤موى"أي:  (3)

اًمرؿمٞمد  ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ قمٌد :149، 148، صـ1آىمتداء، ٟمقع ُمٜمف، اجلزء 

 (.1/551 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                  .ه542 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،اًمٌخ٤مري

ٞم٤ٌمينًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلَ  "إصؾ"ذم ومروع احلٜمٗمٞم٦م، وهق اعمًّٛمك سمـ "اعمًٌقط"أي:  (4) ، ًـ اًمِمَّ

 .(2/483 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                  ه.189اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 .1/611يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب اإلُم٤مُم٦م،  "اًمٌحر" (5)
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 .(3)"لم يمٗمرٌ ٤مومٕمِ ؿمٗم٤مقم٦م اًمِّم  ػ ذماًمتقىم  " :نّ أ (2)٦مجديّ اًمٜمَ  هق ُمًتٜمدُ  ياًمذ (1)"سمرارم٤مًمس إ"

 ، واضم٦ٌمٌ قم٘مالً  مٙمٜم٦مٌ  :أي ،ٗم٤مقم٦م طمؼ  اًمِّم  نّ أ :٦ماًمًٜمّ  هؾِ أ ُمذه٥ُم  باجلؿؾةو

ـُ  .قسم٦مشمَ  قا سمالن ُم٤مشمُ إاًمٙم٤ٌمئر، و هؾأًمٚمٛم١مُمٜملم وًمق ُمـ  ،قم٤مً َذ  ومٜمحـ " :امماهلُ  ىم٤مل اسم

 و دون٤م سمٛمحض ومْمؾأ،  لٌقمغم اًمٙم٤ٌمئر سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمّ  اً ٍِمّ ُمُ  ـ ُم٤مَت قمٛمَّ  ز اًمٕمٗمقَ ق  ٟمج

ّٓ ٗم٤مقم٦م ًمٚمِّم  صمرَ أ ٓ :وىم٤مًمقا ،(4)ضمقبؿ سم٤مًمقُ ًم٘مقهلِ  ٗم٤مقم٦مَ وا هذه اًمِّم رُ ٟمٙمَ أ اهلل، واعمٕمتزًم٦مُ   ذم إ

ًّ  ،ـ شم٤مَب ّمقا سمٛمَ وظمّمَّ  .(5)"زي٤مدة اًمثقاب و أ ًم٦مٍ ر ُم١موَّ ٟمٙم٤مر سمٔمقاهِ قا قمغم اإلٙمُ ومت

 ؿمٗم٤مقم٦مُ  واضم٥ٌم و" :ـىمقل اعم٤مشمِ  ذم ٘م٤مينًمٚم "قهرةذح اجلَ " ٤مر، وذمقمغم اًمٙمٗمّ  قًم٦مٍ حمٛم

 ،ٍػ ُمٙمٚمَّ  ه٤م قمغم يمّؾ  اقمت٘م٤مدُ يتٕملّم  صمالصم٦مٍ  مم واضم٤ٌمٍت إ ؿم٤مرةٌ إ" :"(6) دٍ ع حمٛمّ اعمِمٗمَّ 

 :والثالثٗم٤مقم٦م، اًمِّم  ُم٘مٌقَل  :أي ،ٕم٤مً ُمِمٗمَّ  ف يمقٟمُ  :والثاين، ؿم٤مومٕم٤مً  ف يمقٟمُ  :لوّ فاأل

 .(7)"سملمٚملم واعمالئٙم٦م اعم٘مرَّ ٟمٌٞم٤مء واعمرؾَم قمغم همػمه ُمـ مجٞمع إ ُم٤مً ُم٘مدَّ  ف يمقٟمُ 

 

                                                          

ٕمحد سمـ حمٛمد أىمحّم٤مري اًمروُمل ُمـ ُمِم٤ميخ  "م٤مًمس إسمرار وُم٤ًمًمؽ إظمٞم٤مر"أي:  (1)

وُمل"اخلٚمقشمٞم٦م، يٕمرف سمـ  ه.1043ؾمٜم٦م  شمقذّم  "اًمر 

 .(5/130 "٦م اًمٕم٤مروملمهدي". و2/490 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

 ]اعمٞمٛمٜمل[.                                .أي: اًمقه٤مسمٞم٦م اهلٜمدّي٦م (2)

جيقز اعمخ٤مًمٗم٦ُم ومٞمف،  وٓ ذم ًمزوم اإليامن سمام ضم٤مء سمف اًمٜمٌّل  5اعمجٚمس  "م٤مًمس إسمرار" (3)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  39صـ

 .د رو٤م[]اإلُم٤مم أمح                    .يمٌػمةٍ  ُمرشمٙم٥ِم  وضمقب قم٘م٤مِب  :أي (4)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  255، 245صـ "اعم٤ًميرة"ذم أي:  (5)

 .10ىمـ "ضمقهرة اًمتقطمٞمد"أي: ذم  (6)

 . ،2/1132اإليامن سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٜمٌٞم ٜم٤م  "هداي٦م اعمريد"اٟمٔمر:  (7)
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 ػاظةـاظة دم مسللة الش  الّش  أكقاعُ  اهلـدّية الِديقَبـِْدّية ةجديّ لـَ ّؾة اؾؿِ ل

 ٟمقاقم٤مً أٗم٤مقم٦م، وظمٚمٓمقا ُمع آقمتزال اًمِّم  ٦م واجلامقم٦م ذماًمًٜمّ  هَؾ أٗمقا ظم٤مًمَ  ٦مُ جديّ اًمٜمَ و

، ويمذا ه٤م يمٗمرٌ ، واقمت٘م٤مدُ مٙمٜم٦مٍ  ضم٤مه٦م همػمُ سم٤مًمقَ  ٗم٤مقم٦مَ اًمِّم  نّ إ" :٤مًمقاىمٜم٤مقم٦م، ٌط واًمِمَّ ُمـ اخلَ 

 نّ أ" :سمتٛمثٞمؾ "يامنشم٘مقي٦م اإل" هؿ ذمح قمامدُ ومٍّم  "ذنسم٤مإل ٗم٤مقم٦مُ اًمِّم  ل٘مِ ٦م، سمَ سم٤معمحٌّ  ٗم٤مقم٦مُ اًمِّم 

 ًّ ، فصٜمٞمٕمَ  ىم٦مَ وام، ومل جيٕمؾ اًمّن قمغم اًمدّ  ، ًمٙمـ ًمٞمس ؾم٤مرىم٤مً ىم٦مُ قمٚمٞمف اًمّن  صم٧ٌَم  (1)٤مرَق اًم

 ، ويْمع ىم٤مٟمقنَ ون٤مراً  وخي٤مف ًمٞمالً  ،قمٚمٞمف مٌ ومٝمق ٟم٤مدِ  ،ٗمس٤مُم٦م اًمٜمّ ُمـ ؿم ف ص٤مر اًم٘مّمقرُ ًمٙمٜمّ 

 ًّ ًَ ف وقمٞمٜمِ ؾِم أٚمٓم٤من قمغم راًم ًمٚمجزاء،  ٤ٌمً اًمت٘مّمػم، وُمًتقضمِ  هؾأف ُمـ ف، ويٗمٝمؿ ٟمٗم

ًّ  ومراراً  وزيرٍ و ُمػمٍ أ يٓمٚم٥م ضمقارَ  وٓ ف، ُم٘م٤مسمٚمتِ  ذم طمدٍ أ ر مح٤مي٦مَ ٔمٝمِ يُ  ٚمٓم٤من، وُٓمـ اًم

ًّ  ؟لطم٘م   حيٙمؿ ذم ف ُم٤مٟمّ أ ،وم٘مطف يرى وضمٝمَ  ٝم٤مرَ واًمٜمّ  ٞمَؾ واًمٚمّ  ف قمغم دة طم٤مًمِ ِم٤مهَ سمٛمُ  ٚمٓم٤منُ وم٤مًم

ًّ إ ًمٙمـ ٟمٔمراً و قمٚمٞمف،ؿ هذا اعمٜمقال يرطَم  قمٜمف  قمغم اًمٕمٗمقِ  (2)ي٘مدر ٚمٓمٜم٦م ٓمم ىم٤مٟمقن اًم

سمٕمد -ُمراء واًمقزراء ُمـ إ ٤مس، ومقاطمدٌ ىمٚمقب اًمٜمّ  ف ذمٙمٛمِ ىمدر طُم  ، ًمئال يٜم٘مَص ؾم٥ٌٍم  سمال

ًّ  ريض  هذا ُمَ  نّ أدراك إ ًّ و ،ع ًمفيِمٗمَ  -ٚمٓم٤منِ اًم اًمٔم٤مهر سم٤مؾمؿ  ف ذمشمِ ًمزي٤مدة قمزّ - ٚمٓم٤منُ اًم

 ف شمٕم٤ممم، ويمؾ  ضمٜم٤مسمِ  ـ ذميٛمٙمِ  ذن، وهذا اًم٘مًؿُ إل٤مسم ٗم٤مقم٦مُ ق قمٜمف، هذا هق اًمِّم يٕمٗمُ  -فؿمٗم٤مقمتِ 

 .ُمؽممج٤مً  ّم٤مً اٟمتٝمك ُمٚمخَّ  (3)"ومٝمذه ُمٕمٜم٤مه ،٨ماًم٘مرآن واحلدي ف ذميمر ؿمٗم٤مقمتُ ذُ  ووزم   ل  ٟمٌ

                                                          

 ٗمظ ُمٗمرداٍت اًمٚمّ  ٗمظ ُمٙم٤منَ ؽممج٦م ُم٤م يٜم٘مٚمف سمقوع اًمٚمّ سم "اًمٙمت٤مب"ذم هذا   ُػ اًمتزم اعمّمٜم  (1)

اًمٙمت٤مب ٕص٤مب  قم٤ٌمرةَ  ك ًمق شمرضمؿ أطمدٌ طمتّ  ،إمم ىمقل اعمٜم٘مقل قمٜمف َب ىمرَ أ ًمٞمٙمقنَ  :داتسمٛمٗمر

 :ىمطّ  ر اًمٕمرب أصالً حت٤موُ  رَف يراع ذم اًمؽممج٦م قمُ  وهلذا مل ،أو يم٤من ىمد أص٤مب ،اعمٜم٘مقل قمٜمف قم٤ٌمرةَ 

 .٤مم أمحد رو٤م[]اإلُم                                                           .!وم٤مطمٗمظ ،ًمتٚمؽ اًمٗم٤مئدة شم٤مً ًمٙمقٟمف ُمٗمق  

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                                  .!ومتذيمر [174]اٟمٔمر: صـ ػٚمَ ف ومٞمام ؾَم ُمٜم٤م سمٞم٤مٟمَ ىمدّ  (2)

 .37ذم ذيمر رّد اإلذاك ذم اًمتٍّمف، صـ 3ذم سمٞم٤من اًمتقطمٞمد واًمنّمك، اًمٗمّمؾ  1اًم٤ٌمب  "شم٘مقي٦م اإليامن" (3)
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 ؼرآنؾل حيةٌ رص ػةٌ خمالَ لألكبقاء  ةِ وادحبّ  القجاهةِ  كؽارُ إ

اهللِ  ﴿َويَم٤مَن قِمٜمدَ  :ًممي٤مت اًمٙمريٛم٦م سحي٦مٌ  ٗم٦مٌ خم٤مًمَ  ٦مِ واعمحٌّ  اًمقضم٤مه٦مِ  ٟمٙم٤مرُ ٢موم

ْٟمَٞم٤م َوأظِمَرِة﴾ ،[69 :]إطمزاب َوضِمٞمٝم٤ًم﴾  ،[45 :]آل قمٛمران ﴿َوضِمٞمٝم٤ًم ذِم اًمد 

ٌُْٙمُؿ اهللُ﴾ ٌِ ٌُِٕمقيِن حُيْ ٗم٤مقم٦م سم٤مًمت٤مئٌلم اًمِّم  وذم ختّمٞمصِ . [31 :]آل قمٛمران ﴿وَم٤مشمَّ

 ٗم٦مٌ خم٤مًمَ  -٦مُ جديّ ؿ اًمٜمَ ّن ٠ماًمذيـ يم-٤مت اعمذيمقرة صٞمّ اعمخّمقصلم سم٤مخلّمق ،ُملم٤مدِ ٜمّ واًم

ؾ ٌٓمِ شمُ  ،قم٦م اعمٛمٙمٜم٦م٤مٗماًمِّم  ذم اعمذيمقرةُ  ًمٚمٛمٕمتزًم٦م، واًم٘مٞمقدُ  قاوم٘م٦مٌ وُمُ  ،٦ماًمًٜمّ  هؾٕ سحي٦مٌ 

 .قمٚمٞمٝم٤م ؼٗمَ اعمتّ  (1)٦مَ اًمٕم٤مُمّ  ٗم٤مقم٦مَ اًمِّم 

                                                          

ًَ  :أققل (1) ّٓ ٟم٤مدراً  يذٟم٥ْم  ٥م إذا ملٟم٥م، وهذا اعمذٟمِ ة اًمذَ ٗم٤مقم٦م عمٖمٗمرذم اًمِّم  اًمٙمالمَ  وم٢منّ  :ٝم٤مسمؾ وٟمٗم  ،إ

يمام ذم  شمقسم٦مٌ  واًمٜمدمُ  ،َف واقمؽمَ  وٟمدمَ  َف واٟمٍَم  سمؾ ظم٤مَف  ،ة أيْم٤مً ذم هذه اعمّر  ٍِمّ يُ  مل وطم٤مًٓ 

، 3568 اهلل سمـ ُمًٕمقد، ر: ُمًٜمد قمٌد "ًٜمداعم"ذم أي: ] حٞمح رواه أمحداحلدي٨م اًمّّم 

زي٤مد  1261 سم٤مب اعمٞمؿ، حت٧م ر: "٤مريخ اًمٙمٌػماًمت"]أي: ذم  "اًمت٤مريخ"واًمٌخ٤مري ذم  [2/10

ـُ  [3/373سمـ ُمريؿ،  ، 4252 يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب ذيمر اًمتقسم٦م، ر: "ًٜمـاًم"ذم أي: ] فُم٤مضم واسم

قمـ  [7/2713، 7612 يمت٤مب اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م، ر: "اعمًتدَرك"ذم أي: ] واحل٤ميمؿُ  [725صـ

 [7/2714، 7614 ٤مسم٦م، ر:يمت٤مب اًمتقسم٦م واإلٟم "اعمًتدَرك"]أي: ذم  واحل٤ميمؿُ  .ُمًٕمقد اسمـ

قمـ أٟمس، وًمٙمـ وضمدٟم٤مه٤م قمـ  "اًمِمٕم٥م"]مل ٟمجد هذه اًمرواي٦م ذم  "ٕم٥ماًمِم  "ذم  ٞمٝم٘مُل واًمٌَ 

ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن وهق سم٤مب ذم ُمٕم٤مجل٦م يمّؾ ذٟم٥م  47 "ؿمٕم٥م اإليامن"ُمًٕمقد. اٟمٔمر:  اسمـ

ُمـ  اًمت٤مئ٥ُم »و ،صحٞمٍح  سمًٜمدٍ   لٌقمـ اًمٜمّ قمـ أٟمس  [5/2384، 7029 سم٤مًمتقسم٦م، ر:

ه رودِ قمـ وُ  ومْمالً  ،يـسمؾ ُمـ رضوري٤مت اًمدّ  ،سم٤مًم٘مرآن وهذا صم٤مسم٧ٌم  شًمف ذٟم٥َم  ـ ٓيمٛمَ  اًمذٟم٥ِم 

 [725، صـ4250 يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب ذيمر اًمتقسم٦م، ر: "ًٜمـاًم"ذم أي: ] فُم٤مضم اسمـ سمٚمٗمٔمف قمٜمد

 [ (6/14 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر شمرمجتف:  اًمؽمُمذي وًمٚمحٙمٞمؿ .ًـطَم  ُمًٕمقد سمًٜمدٍ  قمـ اسمـ

ذم طم٤مل اًمت٤مئ٥م وإشم٤ٌمع اًمذٟم٥م  204إصؾ  "ٟمقادر إصقل"ذم ي ]درؾمٕمٞمد اخلُ  قمـ أيب

ٜم٦م، ر: ًَ ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن وهق سم٤مب ذم  47] "اًمِمٕم٥م"ٞمٝم٘مل ذم ، واًمٌَ [433، صـ1202 سم٤محلَ

شم٤مريخ "]أي: ذم  "اًمت٤مريخ"قم٤ًميمر ذم  ، واسمـ[5/2438، 7178 ُمٕم٤مجل٦م يمّؾ ذٟم٥م سم٤مًمتقسم٦م، ر:

ضمٕمٗمر اًمٗمرهم٤مين اًمٕمًٙمري،  احلٛمٞمد أسمق حمٛمد سمـ قمٌد 6608 طمرف اعمٞمؿ، حت٧م ر: "ِدُمِمؼ

= 
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 ه زائدٌ قمتزال، وُم٤م سمٕمدَ آ ذم همٚمق   "ؾم٥ٌٍم  سمالقمٜمف  ر قمغم اًمٕمٗمقِ ي٘مدَ  ومال" :وىمقًمف

 ،٦مِ هؾ اًمًٜمّ هذه اًمٕم٘مٞمدة ٕ ذم ٦مِ جديّ اًمٜمَ  ٗم٦مُ ر سمام ذيمرٟم٤م خم٤مًمَ ٝمَ الل، وعم٤م فمَ اًمّْم  قمٚمٞمف ذم

راد أـ مم اًمتٓمقيؾ، وُمَ إ ٗميِض ف يُ ٟمّ ٢موم :الل واًمتْمٚمٞمؾومٞمف ُمـ اًمّْم  مم شمٗمّمٞمؾ ُم٤مإ طم٤مضم٦مَ  ٓ

 .(1)"٤مومٕملمٗم٤مقم٦م اًمِّم قز اعم١مُمٜملم سمَِم ومَ "مم إ ومٚمػمضمعْ  ،الً ُمٗمّمَّ  آـمالعَ 

 الِديقَبـِْدّية اهلـدّيةُ  ةُ جديّ الـَ  فقف وخالػْت  ،يبذ ٓيػ ه الرّش جسُد 

اًمٌٕم٨م  ، ووىم٧َم يٌغم وٓ يَػ ه اًمنّم ؾ ضمًدَ يمُ ٠مي ٓ رَض إ نّ أ يٕمت٘مدَ  نأ :ومـفا

 ه ذمذيمرَ  ،ٟمٌٞم٤مء يٙمقن يمذًمؽإ مجٞمعِ  وطمنُم  ه ف، وطمنُم يٙمقن قمغم طم٤مًمِ 

ًُ ظمٗم  أ ،سم٤مًمٜم٘مؾ شمٚمٞمُؼ  ا اًم٤ٌمب ٓذه ذم ٦مِ جديّ ويمٚمامت اًمٜمَ  .(2)"داعمٕمتٛمَ "  ٝمؿ ذمٝم٤م ُم٤م ىم٤مل رئٞم

                                                          

= 

هدي٦م "]اٟمٔمر شمرمجتف: )ػمي وإؾمت٤مذ اإلُم٤مم اًم٘مَِم  .٤مسقمٌّ  قمـ اسمـ [54/72، 11359 ر:

يمِمػ ": اٟمٔمر شمرمجتف: )92، صـ361 ]سم٤مب اًمتقسم٦م، ر: "رؾم٤مًمتف"ذم ([ 5/489 "اًمٕم٤مروملم

 "شم٤مريخ سمٖمداد" ذم ([6/98 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) ٤مراًمٜمجّ  واسمـ ([1/661 "اًمٔمٜمقن

، 289 إًمخ، ر:... اهلل اًمنوي قمكم سمـ أمحد سمـ قمٌد 575 حت٧م ر: "َذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد"]أي: ذم 

]اٟمٔمر:  "اًمٗمردوس ُمًٜمد"يٚمٛمل ذم واًمدَّ  ([1/265 "يمِمػ اًمٔمٜمقن": اٟمٔمر شمرمجتف: )17/217

ـ سم٤مب اًمت٤مء، ذيمر اًمٗمّمقل ُمـ ذوات إًمػ واًمالم، اًمتقسم٦م ُم "اًمٗمردوس سمٛم٠مصمقر اخلٓم٤مب"

 ٗم٤مقم٦مُ اًمِّم  ومٗمٞمؿَ ، ٌل قمـ اًمٜمّ  قمـ أٟمس  [2/77، 2419 اًمذٟم٥م واًمٜمدم وآؾمتٖمٗم٤مر، ر:

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                      .؟!ٗمروىمد همُ  ،عمٖمٗمرة اًمذٟم٥م

اًمِم٤مْه قمٌد اعمجٞمد  ـاًمّرؾمقل اسم اًمِمٞمخ ومْمؾ ٕماّلُم٦مًمٚم "قز اعم١مُمٜملم سمِمٗم٤مقم٦م اًمِّم٤مومٕملمومَ " (1)

ٌََدايُ   قين، شمقذّم ًمثالث ظمٚمقن ُمـ مُج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م شمًع وصمامٟملم وُمئتلم وأًمػ.اًم

 .شمٕمري٤ًٌم( 164، 163طمرف اًمٗم٤مء، صـ "شمذيمرة قمٚمامء اهلٜمد")

سمٞم٤من ذم  4ذم سمٞم٤من: اإليامن سم٤معمالئٙم٦م واًمٙمت٥م واًمرؾمؾ ...إًمخ، اًمٗمّمؾ  2اًم٤ٌمب  "اعمٕمتٛمد" (2)

 .118إًمخ، صـ... اًمنمح: اإليامن سمرؾمقل 
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سمٕمد  يقُم٤مً  ٤مً أيْمٟم٤م أ ليٕمٜم :(2)شيسم٘مؼمِ  ررَت ق ُمَ ًمَ » :سمٕمد ذيمر طمدي٨م (1)"يامناإل شم٘مقي٦م"

 .اًمؽماب ذم (3)اعمقت خمتٚمطٌ 

 ف الؽالم فقام جيب ظذ األكام مـ حؼققِ 
 سمف ُم٤م حلَؼ أُ ن أ ريدُ أٟم٤م أوه٤م  .ف طم٘م   وجيقز ذم ،ويٛمتٜمع ،ومٞمام جي٥م اًمٙمالمُ  شمؿّ 

ىمد  اعمٌتدقم٦مَ  ٕنّ  :(4)صم٤مممه٤مهل٤م ُمـ أإ٥م قمغم يؽمشمّ  ٟم٤مم، وُم٤مقمغم إ ف جي٥م ُمـ طم٘مقىمِ 

قا هب٤م وٚم  أؿم٤مقم٦م، واإل قه٤م هم٤مي٦مَ ؿم٤مقمُ أؾمالم، وًم٘مقاقمد اإل ه٤مدُم٦مً  صمقا ومٞمٝم٤م قم٘م٤مئدَ طمدَ أ

 ، ومح٘مقُق قمٚمؿ اًمٙمالم ٝم٦م ذمُم٤مُم٦م سمتٚمؽ اجلِ اإل ٤ٌمطم٨ُم ُمَ  درضم٧ْم أُمـ اًمٕمقام، وعم٤م  يمثػماً 

 :!ىمقل وسم٤مهلل آقمتّم٤مم٠مرى سمٛمزيد آهتامم، ومطمأَ ة ٌقّ اًمٜمُ 

                                                          

٤مب  "٦م اإليامنشم٘مقي" (1)  .57ذم ذيمر رّد اإلذاك ذم اًمٕم٤مدات، صـ 5ذم سمٞم٤من اًمتقطمٞمد واًمنمك، اًمٗمّمؾ  1اًم

 ،2140 يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ذم طمّؼ اًمزوج قمغم اعمرأة، ر: "اًمًٜمـ"داود ذم  أظمرضمف أسمق (2)

 :وم٘مٚم٧ُم  ،ٝمؿ يًجدون عمرزسم٤من هلؿاحلػمة ومرأيتُ  أشمٞم٧ُم  :قمـ ىمٞمس سمـ ؾمٕمد ىم٤مل، 309صـ

ٝمؿ ومرأيتُ  احلػمةَ  أشمٞم٧ُم  إين   :وم٘مٚم٧ُم   لَّ اًمٜمٌ وم٠مشمٞم٧ُم  :ىم٤مل ،ًمف ًجدَ يُ  أن أطمؼ    اهلل رؾمقل

 يسم٘مؼمِ  ًمق ُمررَت  رأي٧َم أَ » :ىم٤مل !ًمؽ ٟمًجدَ  أن اهلل أطمؼ   رؾمقَل  ي٤م وم٠مٟم٧َم  ،يًجدون عمرزسم٤من هلؿ

 ،ٕطمدٍ  يًجدَ  أن أطمداً  راً آُمِ  ًمق يمٜم٧ُم  !قاشمٗمٕمٚمُ  ومال» :ىم٤مل ،ٓ :ىمٚم٧ُم  :ىم٤مل ش؟شمًجد ًمف يمٜم٧َم أَ 

ـّ ٕزواضمِ  يًجدنَ  أن ٤ًمءَ اًمٜم  ُمرُت ٕ ـّ هلؿ قمٚمَ  اهللُ عم٤م ضمٕمَؾ  :ٝم  .شُمـ احلّؼ  ٞمٝم

٦م ذم ذاك اًمٓم٤مهمٞمّ  ًمٗمظَ  وم٢منّ  [:251]اٟمٔمر: صـ مٗمظ يمام شم٘مدّ اًمٚمّ  ٗمظ ُمٙم٤منَ سمقوع اًمٚمّ  شمرضمؿ  (3)

 " :إيامٟمف ي٧ُم اًمذي هق شمٗمقِ  "شم٘مقي٦م اإليامن"
ں

 ےنلم واال وہںيم
ں

 فوشمرمجتُ  ."یھب اکی دن رمرک یٹم يم

ٛمٜم٤م وىمد أىمَ  !٤م إًمٞمف راضمٕمقن٤م هلل وإٟمّ إٟمّ  !آه آه آه "ذم اًمؽماب أوؾ   يقُم٤مً  أٟم٤م أيْم٤مً " :رفطم٥ًم اًمٕمُ 

٦م ذم يمٗمري٤مت اًمِمٝم٤مسمٞمّ  اًمٙمقيم٦ٌمُ "ظمرى ذم يمت٤مسمٜم٤م ف إُ ؼمى قمغم هذه اخل٤ٌمصم٦م وظم٤ٌمصم٤مشمِ اًمٙمُ  ٦مَ اًمٓم٤مُمّ 

ػم،  "ًمّروقي٦ماًمٗمت٤موى ا"اعمًاّمة سمـ "ومت٤مواه"]هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمٓمٌققم٦ٌم ُمع  "٦ماًمقه٤مسمٞمّ  أيب  ً يمت٤مب اًم

 "ى اًمت٘مٚمٞمدقمدَ  ة وراءَ الٝمل إيمٞمد قمـ اًمّّم اًمٜمّ"ٛمٜم٤م قمٚمٞمف ذم ويمذًمؽ شمٙمٚمّ  [15/167-237

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.[689-6/686يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب اإلُم٤مُم٦م،  "اًمٗمت٤موى اًمّروقي٦م"]اٟمٔمر: 

 .[]اإلُم٤مم أمحد رو٤م                     ٤مداش.وپمجع إصمؿ، أو سمٗمتح يمٞمٗمر  (4)
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 لوّ الػصؾ األ

  فف وحمّبتِ جقب ضاظتِ دم وُ 
ف ٕٟمّ  :ف جي٥م قمٚمٞمف ـم٤مقمتُ  ،شمك سمفأىمف ومٞمام ـ سمف وصدَّ ـ آُمَ ُمَ  أنّ  ٕمٚمؿَ شمن أجي٥م 

ـَ آَُمٜمُقْا َأـمِٞمُٕمقْا اهللَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،٤م أشمك سمفمّ  ِذي ٤َم اًمَّ  ،[20 :]إٟمٗم٤مل َوَرؾُمقًَمُف﴾ ﴿َي٤م َأهي 

ؾُمقَل﴾وىم٤مل:  ٞمُٕمقا اًمرَّ
﴿َوإِن شُمٓمِٞمُٕمقُه وىم٤مل:  ،[54 :قر]اًمٜمّ  ﴿ىُمْؾ َأـمِٞمُٕمقا اهللََ َوَأـمِ

َتُدوا﴾ د قمٚمٞمف قمَ ف، ووَ ف سمٓم٤مقمتِ ـم٤مقمتَ  ف، وىمرنَ ـم٤مقمتَ ف رؾمقًمِ  ومجٕمؾ ـم٤مقم٦مَ  ،[54 :قر]اًمٜمّ  هَتْ

اعمنميملم طملم ىم٤مل  ٟمَػ أؿ همَ ، ورَ اًمٕمذاب ًمٞمؿِ ٠مف سمٗمتِ د قمغم خم٤مًمَ وقمَ أَ سمجزيؾ اًمثقاب، و

 فرَ ىم٤موم٘م٤مًمقا: ًم٘مد  شاهلل ـم٤معَ أوم٘مد  لٜمِ ـم٤مقمَ أـ ، وُمَ اهللَ طم٥مَّ أوم٘مد  لٜمِ طمٌَّ أـ ُمَ »:  ل  اًمٜمٌ

ّٓ يريد  ، وهق يٜمٝمك قمٜمف، ُم٤مكَ اًمنم   وم٘م٤مل  ،(1)ّم٤مرى قمٞمًكذت اًمٜمَّ يمام اخّت  ٤مً سمّ ه رَ خذَ ن ٟمتّ أ إ

ؾُمقَل وَمَ٘مْد َأـَم٤معَ ُمَ ﴿شمٕم٤ممم:   .(2)[80 :٤ًمء]اًمٜم   اهللَ﴾ ـْ ُيٓمِِع اًمرَّ

  ة الـّبلجقب حمبّ وُ 

﴿ىُمْؾ إِن يَم٤مَن آسَم٤مُؤيُمْؿ َوَأسْمٜمَآُؤيُمْؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،ف تُ ويمذا جي٥م حمٌّ 

 ودًٓم٦مً  وشمٜمٌٞمٝم٤مً  ٤مً طمّْم  اهبذومٙمٗمك  ،(3)أي٦م... [24 :]اًمتقسم٦م َوإظِْمَقاُٟمُٙمْؿ َوَأْزَواضُمُٙمْؿ﴾

 .هل٤م  فواؾمتح٘م٤مىمِ  ،ه٤مظمٓمرِ  وقمٔمؿِ  ،(4)ٝم٤مومرِو  ضمقِب ووُ  ،فتِ ًمزام حمٌّ إقمغم  ٦مً وطمجّ 

                                                          

(1)  ًّ  .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       الم.قمٚمٞمف اًم

 .1/374 ،80 اًمٜم٤ًّمء، حت٧م أي٦م: "أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ"اٟمٔمر:  (2)

ـُ شَمْرَوْقَن٤َم أَ ٝم٤م: مت٤مُمُ  (3)
٤ميمِ ًَ ٤مَدَه٤م َوَُم ًَ َِمْقَن يَم ٤مَرٌة خَتْ وْمُتُٛمقَه٤م َودِمَ طَم٥مَّ ﴿َوقَمِِمػَمشُمُٙمْؿ َوَأُْمَقاٌل اىْمؽَمَ

ُّمقْا طَمتَّك َي٠ْميِتَ اهلُل سم٠َِمُْمِرِه َواهللُ َٓ هَيِْدي سمَّ ِف وَمؽَمَ
ـَ اهللِ َوَرؾُمقًمِِف َوضِمَٝم٤مٍد ذِم ؾَمٌِٞمٚمِ اًْمَ٘مْقَم  إًَِمْٞمُٙمؿ ُم 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    . [24 :]اًمتقسم٦م اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملَم﴾

.اإلُم٤مم أمحد رو٤م[]                      اومؽماوٝم٤م. صمٌقُت  :أي (4)
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 هدِ ًمَ ًمٞمف ُمـ وَ إ طم٥مَّ أ يمقنَ أك ؿ طمتّ يمُ طمدُ أ ـُ ي١مُمِ  ٓ»: اهلل  وىم٤مل رؾمقُل 

 ذم ضمالًٓ إو ،ًمف  يمراُم٤مً إ٥م قضمِ يُ  ٤مً اظمتٞم٤مريّ  ٤مً ٌّ ىم٤مًمقا: طُم . (1)شمجٕملمأ ٤مسِ ه واًمٜمّ واًمدِ و

 نّ ٢موم :ٗمساًمت٤مسمع هلقى اًمٜمَّ  لاًمٓمٌٞمٕم هٜم٤م ًمٞمس احل٥م  ٤مه سم٤محل٥ّم  ىمٞمؾ: اعمرادُ  .ُم٘م٤مم آطمؽمام

ًِ اإل ٦مَ حمٌّ   ؿمد  أه واًمدِ و هوًمدِ  ٦مُ ويمذا حمٌّ  ،ههمػمِ  ٦مِ ُمـ حمٌّ  ؿمد  أ ف ُمـ طمٞم٨م اًمٓمٌعِ ٟم٤ًمن ًمٜمٗم

 قمـ طمدّ  خص، سمؾ ظم٤مرٌج حت٧م اظمتٞم٤مر اًمِّم  ًمٞمس سمداظمؾٍ  مه٤م، وهذا احل٥م  همػمِ  ٦مِ ُمـ حمٌّ 

 .سمف ذةَ ١ماظَم آؾمتٓم٤مقم٦م، ومال ُمُ 

ن يم٤من إو ،فرضمح٤مٟمَ  اًمٕم٘مُؾ  ي٘متيض ُم٤م يث٤مرُ إهق  ،يٞم٤مرآظمت اًمٕم٘مكم احل٥م   :سمؾ اعمرادُ 

 ،هًمٞمف سم٤مظمتٞم٤مرِ إٛمٞمؾ ف، وُمع ذًمؽ يَ سمٓمٌٕمِ  واءَ يٙمره اًمدّ  اعمريَض  نّ أشمرى  ٓأقمغم ظمالف اًمٓمٌع، 

ـُ  .ف ومٞمفصالطَم  َـّ و فمأؿ عم٤م قمٚمِ  :فف سمٛم٘مت٣م قم٘مٚمِ ًمَ شمٜم٤موُ  ىقوهَي   نّ أؿ ذا قمٚمِ إ ويمذًمؽ اعم١مُم

ّٓ ٜمٝمك ر وٓ يَ ُمُ ٠مي ٓ  ؾمقَل اًمّر  ف ٟمّ أـ وشمٞم٘مّ  ،٘م٤ٌمهف وقمُ وآظمرشمِ  ،ف ودٟمٞم٤مهديٜمِ  سمام ومٞمف صالُح  إ

 ُمرِ أف قمغم ه سمٛم٘مت٣م قم٘مٚمِ ُمرِ أ ح ضم٤مٟم٥َم يرضم   ومحٞمٜمئذٍ  ،ًمٞمفإٝمؿ ٗمُ ًمٓمَ أو ،قمٚمٞمف ٤مسِ اًمٜمّ  ُؼ ؿمٗمَ أ 

ٌ   ف ذمًمٕم٘مٚمِ  ف شم٤مسمٕم٤مً ـمٌٕمُ  ن يّمػمَ أف ومٝمق ًمُ ام٤م يمُمّ أيامن، وضم٤مت اإلدرَ  ُل وّ أوهذا  .(2)ههمػمِ   . فطم

 اشباهُب أو ةِ حؼقؼة ادحبّ 

 :٤م صمالصم٦مٌ ؾم٤ٌمهُب أ٘مف،  وقاومِ يُ  مم ُم٤مإاًم٘مٚم٥م  ٞمُؾ ٦م ُمَ اعمحٌّ  وطم٘مٞم٘م٦مُ 

 ،ر اجلٛمٞمٚم٦مقَ اًمّم   ٥ّم يمحُ  ،ٞم٦مًّ ه احلِ رِ ِم٤مقمِ سمٛمَ  (3)فدرايمِ ٢مه سمٚمذاذُ اؾمتِ  ]األّول:[

                                                          

، 15 ُمـ اإليامن، ر: يمت٤مب اإليامن، سم٤مب طم٥ّم اًمرؾمقل  "اًمّمحٞمح"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (1)

ـُ  ٓ» : اهلل رؾمقلىم٤مل  :قمـ أٟمس ىم٤مل، 6صـ ه إًمٞمف ُمـ واًمدِ  أطم٥مَّ  ك أيمقنَ يمؿ طمتّ أطمدُ  ي١مُم

 .شأمجٕملم ٤مسِ ه واًمٜمّووًمدِ 

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                  ك ٟمٗمس اعم١مُمـ. طمتّ  ،ـ يم٤منُمَ  يم٤مئٜم٤مً  همػمه  :أي (2)

إمم  اإلو٤موم٦مُ  :ؼ سم٘مريٜمف أيت، وإوومَ "ُم٤م"ـًم اضمعِ اًمرّ  اإلدراك إمم وٛمػم اعمٗمٕمقلِ  إو٤موم٦مُ  اًمٔم٤مهرُ  (3)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                             .٦مً ٟمٗمًٞمّ  ٦مً ًٞمّ طمِ  ٤مٍت أقمٜمل يمٞمٗمٞمّ  ،حمذوٌف  واعمٗمٕمقُل  ،اًمٗم٤مقمؾ
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 .ٝم٤م ًمف٘متِ قاومَ ًمٞمٝم٤م عمُ إ ُم٤مئٌؾ  ؾمٚمٞمؿٍ  ـمٌعٍ  ٤م يمؾ  ه٤م مّ وٟمحقِ  ،ذيذةاًمٚمَّ  ٛم٦مِ ـمٕمِ وإ ،ٜم٦مًَ احلَ  صقاِت وإ

 ،سم٤مـمٜم٦م ذيٗم٦م ٕم٤ميِن ف ُمَ ف وىمٚمٌِ قم٘مٚمِ  ٦مِ ف سمح٤مؾّم درايمِ ٢مه سمٚمذاذُ و اؾمتِ أ لثاين:[]وا

 اًمّّم  ٥ّم يمحُ 
ِ
ً   صمقرِ ٠مواعم ،اعمٕمروف هؾِ أو ٤محللم واًمٕمٚمامء  ومٕم٤مُل وإ اجلٛمٞمٚم٦مُ  ػمُ قمٜمٝمؿ اًم

سم٘مقم  يٌٚمغَ  كطمتّ  ،ُمث٤مل ه١مٓء٠مٖمػ سممم اًمِمَّ إ ٟم٤ًمن ُم٤مئٌؾ اإل ـمٌعَ  نّ ٢موم :ٜم٦مًَ احلَ 

 ،وـم٤منمم اجلالء قمـ إإ يظمرى ُم٤م ي١مد  أُ  ذم ٦مٍ ُمّ أُمـ  عُ ِمٞمّ واًمت ،ًم٘مقمٍ  (1)٥ُم اًمتٕمّّم 

 .ٗمقساًمٜم   اظمؽمامو احلرمِ  وهتِؽ 

ًَ أـ ُمَ  قمغم طم٥م   ٗمقُس اًمٜمّ  (2)٧مٚمَّ ٌوم٘مد ضُم  ،ٟمٕم٤ممُ واإل طم٤ًمنُ اإل :والثالث  .ًمٞمٝم٤مإـ طم

 اًمثالصم٦مِ  هلذه اعمٕم٤مين ، وهق ضم٤مُمعٌ ف طم٘م   ذم ٝم٤م صم٤مسمت٦مٌ اًمثالصم٦م يمٚم   ؾم٤ٌمُب ومٝمذه إ

 طم٤ًمنَ ظمالق واًم٤ٌمـمـ، واإلإ واًمٔم٤مهر، ويمامَل  قرةِ اًمّّم  مج٤مَل  لقمٜمأ٦م، ًمٚمٛمحٌّ  ٦ٌمِ قضمِ اعمُ 

 ذم ل٤م ومٞمٙمٗمِ ٤م صمٛمرهُت ُمّ أو ،فحمٚم   ذم ٌؾ يمام هق ُمٗمّمَّ  ،قمغم اًمقضمف اًمت٤ممّ  (3)٦مُمّ قمغم إ ٟمٕم٤ممَ واإل

 .(4)شطم٥ّم أـ ُمع ُمَ  اعمرءُ »ٝم٤م ومْمٚمِ 

                                                          

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                       ."يٌٚمغ"وم٤مقمؾ  (1)

ٌَ ٌٜم٤مه، ٟمٕمؿ صحّ ُمَ  يّمح رومعُ  مل ُمٕمٜم٤مه، وإن صحٞمٌح  طمؼ   (2) ف قمغم وىمٗمَ  "ٕم٥ماًمِّم "ذم  ٞمٝم٘مُل ح اًم

ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن، وهق سم٤مب ذم ُم٘م٤مرسم٦م أهؾ ًمٚمّديـ ...إًمخ،  61 "اًمِمٕم٥م"] اهلل  قمٌد

آًمت٘م٤مء، ىمّم٦م إسمراهٞمؿ ذم اعمٕم٤مٟم٘م٦م  ومّمؾ ذم اعمّم٤مومح٦م واعمٕم٤مَٟم٘م٦م وهمػممه٤م ُمـ وضمقه اإليمرام قمٜمد

ًّ  [،6/2985، 8983 خ، ر:...إًم  "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر: شمرمجتف: ) وُي خ٤موزقمؿ اًم

٧م طمرف اجلٞمؿ، حت "اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م"أي: ذم ] ووىمٗم٤مً  رومٕم٤مً  ف سم٤مـمٌؾ أٟمّ  ([6/174-176

 .أمحد رو٤م[ ]اإلُم٤مم                                                  [.178، صـ365 ر:

ّٓ ؾ ُم٤م أرؾَم  !ومقاهللِ  ،سمؾ قمغم ظمٚمؼ اهلل أمجٕملم (3)  ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                 ًمٚمٕم٤معملم.  رمح٦مً  إ

﴿ىُمْؾ ذم اهلل ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  يمت٤مب إدب، سم٤مب قمالُم٦م احل٥ّم  "اًمّمحٞمح"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (4)

ٌُْٙمؿُ  إِن ٌِ ٌُِٕمقيِن حُيْ ٌ قَن اهللَ وَم٤مشمَّ
قمـ  ،1075صـ ،6168 [، ر:31 ]آل قمٛمران: اهللُ﴾ يُمٜمُتْؿ حُتِ

 .شاعمرُء ُمع َُمـ َأطَم٥مَّ » أّٟمف ىم٤مل:  اهلل قمـ اًمٜمٌّل قمٌد
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  الـّبل حب   ظالماُت 
ًِ ه قمغم اظمتٞم٤مرُ  :فؿـفا٤م ٤م قمالُم٤مهُت ُمّ أو ف، ٗمتِ ف قمغم خم٤مًمَ ٘متِ قاومَ ُمُ  يث٤مرُ إف، وٟمٗم

 واضمتٜم٤مُب  ،هواُمرِ أ ف، واُمتث٤مُل ومٕم٤مًمِ أف وىمقاًمِ أ ٤ٌمعُ ف، واشمّ تِ ٜمّ ؾُم  سمف، واؾمتٕمامُل  وآىمتداءُ 

سمجٛمٞمع  ّمَػ ـ اشمّ ومٛمَ  ،فف وُمٙمرهِ ه وُمٜمِمٓمِ ِن ه ويُ ِن قمُ  سمآداسمف ذم ُب دّ ٠مٞمف، واًمتقاهِ ٟمَ 

خيرج قمـ  وٓ ،٦ماعمحٌّ  ٤م ومٝمق ٟم٤مىمُص سمٕمْمٝم ٗمٝم٤م ذمـ ظم٤مًمَ ٦م، وُمَ اعمحٌّ  ٗم٤مت ومٝمق يم٤مُمُؾ اًمّّم 

ٝمؿ وىم٤مل: ٜمف سمٕمُْم ٕمَ ومٚمَ  ،٤ًمً و مَخ أ ٕم٤مً سمرأاخلٛمر  ه ذمدَّ طَم  يًمٚمذ ف ف ىمقًمُ ودًمٞمٚمُ  ،ٝم٤ماؾمٛمِ 

هذا  وذم (1)شفورؾمقًمَ  اهللَ ف حي٥ّم ٟمّ ٢موم :فٜمْ ٓ شمٚمٕمَ »: وم٘م٤مل  "سمف يت٠ميمثر ُم٤م يأُم٤م "

ٓئح٦م  ٜم٦مٌ وسمٞم   واوح٦مٌ  ٦مٌ ّم٤مة اعم١مُمٜملم، وطمجّ ضمًٞمٛم٦م ًمٕمُ  ؿم٤مرةٌ إقمٔمٞمٛم٦م و ِم٤مرةٌ سمِ  احلدي٨ِم 

 ،اًمٙمٌػمة ٥ِم ُمرشمٙمِ  (2)طمٞم٨م ىم٤مًمقا سمٙمٗمرِ  ،٦م واجلامقم٦م قمغم اخلقارج واعمٕمتزًم٦مٕهؾ اًمًٜمّ 

 .٤مراًمٜمّ  ه ذمٚمقدِ وظُم  ،يامنف ُمـ اإلروضمِ و ظُم أ

                                                          

، ب اًمٜمٌّل يمت٤مب إِذسم٦م، سم٤مب َُمـ طُمدَّ ُمـ أصح٤م "اعمّمٜمَّػ"ذم  اًمرّزاق أظمرضمف قمٌد (1)
يت أُ  صمؿّ  ،دهٚمَ ومجَ  ٌل اًمٜمٕمٞمامن إمم اًمٜمّ يت سم٤مسمـأُ  :ؿ ىم٤ملقمـ زيد سمـ أؾمٚمَ  ،9/246، 17082 ر:

ُم٤م  وُم٤م أيمثرَ  !بينَم  أيمثر ُم٤م ف ُم٤مًمٕمٜمْاٝمؿ اًمٚمّ " :وم٘م٤مل رضمٌؾ  ،أو مخ٤ًمً  أرسمٕم٤مً  ُمراراً  :لىم٤م ،دهسمف ومجٚمَ 

 .شفورؾمقًمَ  اهللَ ف حي٥م  وم٢مٟمّ  :فٚمٕمٜمْشمَ  ٓ» : وم٘م٤مل اًمٜمٌل   !جيٚمد

 ذم اًمّمحٞمح يمت٤مب احلدود، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُِمـ ًمٕمـ ؿم٤مرب اخلٛمر أظمرضمف اًمٌخ٤مريو

يم٤من   لٌقمغم قمٝمد اًمٜمّ رضمالً  ٤مب، أنّ قمـ قمٛمر سمـ اخلٓمّ ، 1169، صـ6780إًمخ، ر: ...

ىمد ضمٚمده   ، ويم٤من اًمٜمٌل  اهلل  ؽ رؾمقَل ْمحِ ، ويم٤من يُ ٥م مح٤مراً ف قمٌد اهلل، ويم٤من يٚم٘مَّ اؾمٛمُ 

 !ُم٤م أيمثر ُم٤م ي١مشمك سمف ،فٝمؿ اًمٕمٜمُْمـ اًم٘مقم: اًمٚمّ  سمف ومجٚمد، وم٘م٤مل رضمٌؾ  وم٠مُمرَ  يت سمف يقُم٤مً اب، وم٠مُ ذم اًمنّم 

 .شفورؾمقًمَ  اهللَ ف حي٥ّم ٟمّ أ ُم٤م قمٚمٛم٧ُم  !شمٚمٕمٜمقه، ومقاهللِ ٓ»:  وم٘م٤مل اًمٜمٌل  

 سم٤مخلروج قمـ اإليامن ُمع قمدم سم٤مًمٙمٗمر، واعمٕمتزًم٦مُ  ٧م اخلقارُج ىم٤مًم :أي ،ّػ ٟمنم قمغم شمرشمٞم٥م اًمٚمَ  (2)

 ،إمم اًمٙمّؾ  ٟم٤مفمٌر  "٤مره ذم اًمٜمّٚمقدُ وظُم " :وىمقًمف ،لمسملم اعمٜمزًمتَ  إلصم٤ٌمهتؿ اعمٜمزًم٦مَ  :اًمدظمقل ذم اًمٙمٗمر

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                                           قمٚمٞمف اًمٓم٤مئٗمت٤من اًمت٤مًمٗمت٤من. ؼوم٘مد أـمٌَ 
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 .ةسار قمغم اًمٙمٌػمسمٙمٗمر اإل اًم٘م٤مئٚم٦مِ  (1)٦مجديّ وقمغم اًمٜمَ  ققل:أ

ٛمر اهلل سمـ قمُ  قمٌدَ  نّ أ يوه، رُ رَ ذيم رَ يمثَ أ ؿمٞمئ٤مً  ٥ّم طَم أـ ومٛمَ  ، ه ًمفيمرِ ذِ  يمثرةُ  :ومـفا

  (2)"!حمٛمداه ي٤م" ًمٞمؽ يزل قمٜمؽ، ومّم٤مَح إ ٤مسِ اًمٜمّ  ٥مَّ طَم أَ  ْر ذيمُ ا"ف وم٘مٞمؾ ًمف: ضمٚمُ رِ  ظمدرْت 

 .قراًمٗمَ  ف ذمضمٚمُ رِ  :أي ،وم٤مٟمتنمْت  ،وٛمـ آؾمتٖم٤مصم٦م ٦م ذماعمحٌّ  فمٝم٤مرَ إسمف  ىمّمدَ  ف ويم٠مٟمّ 

 .فٌقسمِ حم ءَ ًم٘م٤م حي٥م   طمٌٞم٥ٍم  ومٙمؾ   ،فمم ًم٘م٤مئِ إف قىمِ ؿَم  يمثرةُ  :ومـفا

ْمقع وآٟمٙم٤ًمر ِمقع واخلُ اخلُ  فمٝم٤مرُ إه، وه قمٜمد ذيمرِ ف وشمقىمػمُ شمٕمٔمٞمٛمُ  :ومـفا

 .فاؾمٛمِ  ُمع ؾمامعِ 

ًَ ـ يُ ، وعمَ  ل  ف اًمٜمٌٌَّ طَم أف عمـ تُ حمٌّ  :ومـفا ف ُمـ وصح٤مسمتِ  فهؾ سمٞمتِ أًمٞمف ُمـ إ٥م ٜم

ٌَّ  ٝمؿَْم سمٖمَ أـ ُمَ  (3)ٖمُض ـ قم٤مداهؿ، وسمُ ُمَ  ٟمّم٤مر، وقمداوةُ يـ وإاعمٝم٤مضمرِ  ـ ومٛمَ  ،(4)ٝمؿوؾم

                                                          

 .[اعمٞمٛمٜمل]                   .ُمٕمٓمقٌف قمغم اخلقارج واعمٕمتزًم٦م (1)

ٜمّل (2) ًُ ، 48، صـ168 سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا ظمدرت ِرضمٚمف، ر: "قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م"ذم  أظمرضمف اسمـ اًم

 رْ يمُ : اذْ وم٘م٤مل ًمف رضمٌؾ  ،ف ومجٚمسضمٚمُ رِ  ومخدرْت  قمٛمر   ُمع اسمـأُمٌِم  ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل : يمٜم٧ُم  أيب قمـ

 ك.وم٘م٤مم ومٛمَِم  ش !حمٛمداه ي٤م»وم٘م٤مل:  ،إًمٞمؽ ٤مسِ اًمٜمّ ٥مَّ طَم أَ 

، 990 سم٤مب ُم٤م ي٘مقل اًمّرضمُؾ إذا ظمدرت ِرضمٚمف، ر: "اعمٗمَردإدب " ذم أظمرضمف اًمٌخ٤مريو

قُمٛمر وم٘م٤مل ًمف َرضمٌؾ: اذيمْر أطم٥مَّ  ضمؾ اسمـًمّرمحـ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: ظمدرْت رِ ا قمـ قمٌد ،217صـ

 .شحمٛمد! ي٤م»اًمٜم٤ّمس إًمٞمؽ، وم٘م٤مل: 

أقمداء  مجٞمعِ  ٦مَ حمٌّ  ٤م شمزقمؿ أنّ وم٢مّن  :اهلل  قلِ رؾم طم٥م   ئرةِ اعمخذوًم٦م ُمـ دا دوةُ هٜم٤م ظمرضم٧م اًمٜمّ ٤مه (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                  سمدوٟمف.  إيامنَ  ٓ ومرٌض  ،اًمٌٞم٧م  أهؾِ وؾم٤ميب   ،ح٤مسم٦ماًمّّم 

 :أي "ٖمضسمُ "قمغم  ٝم٤م قمٓمٗم٤مً فم٤مهر، وجيقز رومٕمُ  قمغم أسمٖمْمٝمؿ، وهق ُمٕمٓمقٌف  ُم٤مضٍ  "اًم٤ٌمء"( سمٗمتح 4)

ٌَّ ـ يُ ُمَ  ٖمُض سمُ  :وُمٜمٝم٤م لم ٌٖمِْم اعمُ  ، وقمٞم٥ُم اًمٕمٞم٥ُم  اًم٥ًمَّ  وم٢منّ  :٤ًمنف سم٤مًمٚم  ٌٖمْمٝمؿ سم٤مًم٘مٚم٥م وؾم

 :سمام ومٞمف وا اًمٗم٤مضمرَ ُر يمُ اذْ  ؟!٤مسُمتك يٕمرومف اًمٜمّ ؟!أشمرقمقن قمـ ذيمر اًمٗم٤مضمر» :حلدي٨م :واضم٥ٌم 

 ذيمر اًمٗم٤مضمر ]سمام ومٞمف ذم 166إصؾ  "ٜمقادراًم"أظمرضمف احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ذم ] ش!٤مسحيذره اًمٜمّ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                    [.391، صـ1069 ًمٚمتحذير ُمٜمف[ ر:



 119 الباب الثاني في الُنبّوات

ٌ  ُمَ  طم٥مَّ أ ؿمٞمئ٤مً  طم٥مَّ أ ًَ ًَ احلَ  ذم  وىمد ىم٤مل ،فـ حي ٌ  أ يّن إٝمؿ ًمٚمّ ا»: لم ـ واحل ٝمام طم

 ٌَّ طَم أٝمام وم٘مد ٌَّ طَم أـ ُمَ »وىم٤مل: ، (1)شٌٝمامطمِ ٠مَ وم
 ٌَّ طَم أـ ، وُمَ لٜمِ

ٝمام َْم سمٖمَ أـ ، وُمَ اهللَ ٥مَّ طَم أوم٘مد  لٜمِ

 .(2)ششمٕم٤ممم اهللَ َض سمٖمَ أوم٘مد  لٜمَْم سمٖمَ أـ ، وُمَ لٜمَْم سمٖمَ أوم٘مد 

ٌَّ أـ ، ومٛمَ يُمـ سمٕمدِ  وهؿ همرو٤مً شمتخذُ  ٓ !صح٤ميبأ ذماهلل اهلل »وىم٤مل:  ٝمؿ طم

 ـ آذايِن وُمَ  ،ؿ وم٘مد آذايِن ـ آذاهُ ٝمؿ، وُمَ َْم سمٖمَ أ يِض ٖمْ ٌُ ٝمؿ ومٌِ َْم سمٖمَ أـ ٝمؿ، وُمَ ٌَّ طَم أ (3)لٌ  حُ ومٌِ 

 .(4)شهظمذَ ٠مي نأقؿمؽ شمٕم٤ممم يُ  ـ آذى اهللَشمٕم٤ممم، وُمَ  وم٘مد آذى اهللَ

                                                          

ًَ  "اجل٤مُمع"أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (1) لم ؾمّٞمدا ؿم٤ٌمِب أهِؾ أسمقاب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ]إّن احَلًـ واحل

ٞمٜم٤مً  سمٍَمَ أ  أّن رؾمقَل اهلل قمـ اًمؼماء ،858صـ، 3782 ر:ٜم٦ّم[، اجل ًَ ٜم٤ًم وطم ًَ ٝمؿ اًمٚمّ » :ل٤م٘موم طَم

ٌ  أُ  إين   ـٌ صحٞمح"قمٞمًك:[ هذا  ]ىم٤مل أسمق .ش!ٝمامٌَّ طمِ ٝمام وم٠مَ طم  ."طمدي٨ٌم طَمً

يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وُمـ ُمٜم٤مىم٥م احلًـ واحلًلم واسمٜمل  "اعمًتدَرك"أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (2)

 اهلل  رؾمقَل  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم  قمـ ؾمٚمامن  ،5/1793، 4776 ر:، اهلل  سمٜم٧م رؾمقل
ـُ احلَ »ي٘مقل:  ً  ًَ ٌَّ ـ أَ لم اسمٜم٤مي، ُمَ واحل ٌَّ ٝمام أَ طم  طم

ٌَّ ـ أَ ل، وُمَ ٜمِ  طم
ٌَّ ل أَ ٜمِ ٌَّ ـ أَ ، وُمَ ف اهللُطم ف ٚمَ أدظَم  ف اهللُطم

]ىم٤مل  .ش٤مرَ ف اًمٜمّٚمَ أدظَم  ف اهللَُْم ـ أسمٖمَ ، وُمَ ف اهللَُْم ل أسمٖمَ ٜمِ َْم ـ أسمٖمَ ل، وُمَ ٜمِ َْم ٝمام أسمٖمَ ـ أسمٖمَْم ، وُمَ ٦مَ اجلٜمّ

هذا هٌل:[ . ]وىم٤مل اًمذَ "خيرضم٤مه ومل ،لمقمغم ذط اًمِمٞمخَ  صحٞمٌح  هذا طمدي٨ٌم "احل٤ميمؿ:[ 

 ."طمدي٨م ُمٜمَٙمر، وإٟمام رواه سم٘مل سمـ خمٚمد سم٢مؾمٜم٤مٍد آظَمر واٍه قمـ زاذان قمـ ؾمٚمامن

 ٌ  ف حيِ ٝمؿ ٕٟمّ ٌَّ ام أطَم إٟمّ  :أي (3)
 ف ٌ  ٜمل، ومحُ ُْم ٌٖمِ ف يُ ٝمؿ ٕٟمّ َْم ام أسمٖمَ ٝمؿ إٟمّ ُْم ٌٖمِ ل، ويمذا ُمُ ٜمِ

  ي٘مٓمع داسمرَ  وذم هذا ُم٤م قمٚماًم،ًمف  "إنّ "و ،ٝمؿ وضمقداً ٖمِْم وسمُ  ح٤مسم٦مِ اًمّّم  ٥ّم حلُ  "ملّ " ف ٖمُْم وسمُ 

ُمـ  أطمداً  ٥مَّ ـ ؾَم ُمَ  ، سمؾ يمؾ  ٦مً وقمٛمر ظم٤مّص  سمٙمرٍ  قا أسم٤مُْم ومَ أىمقل اًمذيـ رَ  ٓ .ئ٤مماومْم٦م اًمٚم  اًمرَّ 

 شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ريض اهلل ،هؿٕم٦ٌم وهمػمِ ٖمػمة سمـ ؿُم ٛمرو سمـ اًمٕم٤مص واعمُ يمٛمٕم٤موي٦م وقمَ  ،ح٤مسم٦ماًمّّم 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      أمجٕملم.

، ن، وهق سم٤مب ذم طم٥ّم اًمٜمٌّل ُمـ ؿمٕم٥م اإليام 14 "ؿمٕم٥م اإليامن"ٞمٝم٘مل ذم أظمرضمف اًمٌَ  (4)
اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ اعمزين ىم٤مل:  قمـ قمٌد ،2/657، 1511 ر:ذم اًمٜمٌُّقة،  ومّمؾ ذم ُمراشم٥م ٟمٌّٞمٜم٤م 

ل ٌ  حُ ٝمؿ ومٌِ ٌَّ ـ أطَم ُمـ سمٕمدي، ُمَ  ؿ همرو٤مً وهُ خذُ شمتّ  ٓ !أصح٤ميباهلل اهلل ذم »: اهلل  ىم٤مل رؾمقل

= 
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 .(1)ش٤مٝمٌَ همَْم أُم٤م  لٜمِ ٌُ ٖمِْم ، يُ لُمٜم   سمْمٕم٦مٌ »: ٤مّن إ وم٤مـمٛم٦م  وىم٤مل ذم

 .(2)شٝمؿُْم ٖمٗم٤مق سماًمٜم   ٟمّم٤مر، وآي٦مُ إ يامن طم٥م  اإل آي٦مُ »وىم٤مل: 

 ٖميِض ٌُ ومٌِ  اًمٕمرَب  َض سمٖمَ أـ ٝمؿ، وُمَ ٌَّ طَم أ لٌ  حُ ومٌِ  اًمٕمرَب  طم٥مَّ أـ ُمَ » :وىم٤مل

 .(3)شٝمؿَْم سمٖمَ أ

 ُحب  أهؾ بقِت الـُبّقة ومجقع الّصحابة واجٌب 

ح٤مسم٦م، اًمّّم  ة ومجٞمعَ ٌقّ اًمٜمُ  سمٞم٧م هَؾ أ ٥مَّ ن حُي أ طمدٍ أ جي٥م قمغم يمّؾ  ،باجلؿؾةو

                                                          

= 

ـ ، وُمَ ى اهللَاين وم٘مد آذَ ـ آذَ اين، وُمَ اهؿ وم٘مد آذَ ـ آذَ ٝمؿ، وُمَ َْم  أسمٖمَ ٖميِض ٌُ ٝمؿ ومٌِ َْم ـ أسمٖمَ ٝمؿ، وُمَ ٌَّ أطَم 

 .شهي٠مظمذَ  قؿمؽ أنيُ  آذى اهللَ

قمـ  ،22/405 ،1013 ، ر:وُمـ ُمٜم٤مىم٥م وم٤مـمٛم٦م  "اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ"اين ذم ؼَم أظمرضمف اًمٓمَ  (1)

 وم٤مـمٛم٦مَ  إنّ »وم٘م٤مل:   ذًمؽ اًمٜمٌلَّ  ومٌٚمغَ  ،ضمٝمؾ أيب ظمٓم٥م سمٜم٧َم  ٤مً قمٚمٞمّ  اهلل سمـ اًمزسمػم، أنّ  قمٌد

 .شٝم٤مأهمْمٌَ  ٜمل ُم٤مٌُ ٖمِْم ويُ  ،ل ُم٤م آذاه٤ميٜمِ ١مذِ يُ  ،لُمٜم  سمْمٕم٦مٌ 

 قمـ قمٌد، 261، 4/260، 12318 ُمًٜمد أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ر: "اعمًٜمد"أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم  (2)

 ٥م  اإليامن طُم  آي٦مُ » :اهلل  ىم٤مل رؾمقُل  :ىم٤مل أٟم٤ًمً  ؾمٛمٕم٧ُم  :ضمؼم ىم٤مل اهلل سمـ اهلل سمـ قمٌد

 .شٝمؿٗم٤مق سمٖمُْم اًمٜم  وآي٦مُ  ،إٟمّم٤مر

، 6953 يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ذيمر ومْم٤مئؾ اًم٘م٤ٌمئؾ، ر: "كًتدرَ اعم"أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (3)

  قٌس سمٞمٜم٤م ٟمحـ ضمٚم"ىم٤مل:  اهلل سمـ قمٛمر  قمـ قمٌد ،2485، 7/2484
ِ
 اهلل  رؾمقلِ  سمٗمٜم٤مء

ذم سمٜمل  ؾ حمٛمدٍ ثَ ُمَ  إنّ ": ؾمٗمٞم٤من قوم٘م٤مل أسم ،حمٛمد ُمـ اًم٘مقم: هذه اسمٜم٦مُ  وم٘م٤مل رضمٌؾ  ت اُمرأةٌ ُمرّ  إذ

  ومخرج اًمٜمٌل   ، وم٠مظمؼمت اًمٜمٌلَّ  وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م اعمرأةُ  ،"حي٤مٟم٦م ذم وؾمط اًمتلمؾ اًمرَ ثَ ه٤مؿمؿ ُمَ 
ًّ  َؼ ٚمَ ظَم   اهللَ نّ أ ؟!شمٌٚمٖمٜمل قمـ أىمقام أىمقالٍ  سم٤مُل  ُم٤م»ذم وضمٝمف وم٘م٤مل:  يٕمرف اًمٖمْم٥ُم   امواِت اًم

واظمت٤مر  ،ٚمؼ سمٜمل آدموم٤مظمت٤مر ُمـ اخلَ  ظمٚمؼ اخلٚمَؼ  صمؿّ  ف،ـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مٝم٤م ُمَ ٚمٞم٤م وم٠مؾمٙمٜمَوم٤مظمت٤مر اًمٕمُ 

يش سمٜمل واظمت٤مر ُمـ ىمرَ  ،يِم٤مً واظمت٤مر ُمـ ُمي ىمَر  ،واظمت٤مر ُمـ اًمٕمرب ُمي ،ـ سمٜمل آدم اًمٕمرَب ُمِ 

 اًمٕمرَب  ٥مَّ ـ أطَم ومٛمَ  ،إمم ظمٞم٤مر ؿ ُمـ ظمٞم٤مرٍ وم٠مٟم٤م ُمـ سمٜمل ه٤مؿِم  ، ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿيِن واظمت٤مرَ  ،ه٤مؿمؿ

 ."شٝمؿَْم  أسمٖمَ ٖميِض ٌُ ومٌِ  اًمٕمرَب  َض ـ أسمٖمَ وُمَ  ،ٝمؿٌَّ ل أطَم ٌ  حُ ومٌِ 
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ح٤مسم٦م، اًمّّم  ٥م  طُم  (2)يٜمٗمٕمف طمٞمٜمئذٍ  ف ٟٓمّ ٢موم :اًمٌٞم٧م هؾأٖمض سمُ  ذم (1)يٙمقن ُمـ اخلقارج وٓ

يٙمقن  اًمٌٞم٧م، وٓ هؾأ ٥م  طُم  ذٍ يٜمٗمٕمف طمٞمٜمئ ف ٟٓمّ ٢موم :ح٤مسم٦مٖمض اًمّّم سمُ  واومض ذمُمـ اًمرّ  وٓ

ـمالق نؿ قمغم اإلقالم، ويذُم  سم٤مًمٓمٌع اعمُ  قن اًمٕمرَب هُ اًمذيـ يٙمرَ  (3)امورُمـ مجٚم٦م إ

                                                          

٤م سم٠مهؾ سمٞم٧م اًمٓمٝم٤مرة، أُمّ  -شمٕم٤ممم ظمذهلؿ اهللُ-ٝمؿ ٖمَْم قا سمُ ّّم ؿ اًمذيـ ظَم وم٢مّن  :اًمٜمقاص٥م :أي (1)

 ٛم٦مُ ، ويم٤مٟم٧م يمٚميمٌػمةً  ٥َم ـ ارشمٙمَ ُمَ  يمؾ   سم٢ميمٗم٤مرِ  ؿ اًمِمٞمٓم٤منُ ام اؾمتزهلّ إٟمّ  -ٝمؿ اهللُ ٚمَ ىم٤مشمَ -ؿ ومٝمُ  اخلقارَج 

، اعمًٚمؿ يمٗمرٌ  ت٤مَل ىمِ  قا أنّ قمٛمُ ، وزـُ تَ وىمٕم٧م اًمٗمِ  ، صمؿّ لم ٞمخَ ذم زُمـ اًمِمَّ  اعمًٚمٛملم واطمدةً 

ب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملم، وقمذّ  ،لمٞمخَ اًمِمَّ  اًمٌٞم٧م سمٕمد وأهَؾ  ح٤مسم٦مِ اًمّّم  وا مجٞمعَ وم٠ميمٗمرُ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     .!هؿ سم٤مًمٕمذاب اعمٝملمءَ أقمدا

 اهلل برشقل فؿصؾتِ فؿ لقَ واهتؿ، بؾ حب  لَذ وأهؾ البقت لقس  حابةِ ّص ال حب    (2)

ٌ  اًمٌٞم٧م  أهؾِ  طم٥م   وٓ ،واهتؿًمذَ  اًمّمح٤مسم٦مِ  يمٞمػ وًمٞمس طم٥م    ٝمؿ مجٞمٕم٤مً ٕٟمٗمًٝمؿ، سمؾ طم

ٌَّ  أنّ  وضم٥َم  اهلل  رؾمقَل  ٥مَّ ـ أطَم ، ومٛمَ اهلل  ٝمؿ سمرؾمقلصٚمتِ ًمقَ   َض ـ أسمٖمَ ، وُمَ ٝمؿ مجٞمٕم٤مً حي

ٜم٤م رسم   ؾِ ؾُم ق سملم رُ ٟمٗمر   يمام ٓ ،ُمٜمٝمؿ ق سملم أطمدٍ ٟمٗمر   ، ومالاهلل  َل رؾمق حي٥ّم  ف ٓٝمؿ صم٧ٌم أٟمّ سمٕمَْم 

ٚمؿ قمُ  ،يم٤مًمٜمقاص٥م واخلقارج ٤مً قمٚمٞمّ  ٥ّم حُي  ومل سمٙمرٍ  أسم٤م ٥مَّ ـ أطَم ، وُمَ -ف قمٚمٞمٝمؿاهلل وؾمالُمُ  صٚمقاُت -

ـَ  ٥ّم ام حيِ ف إٟمّ أٟمّ  ٌَ  اهلل  رؾمقلِ  ظمٚمٞمٗم٦مَ  ٓ ،ح٤موم٦مىمُ  أيب اسم  ٤مً قمٚمٞمّ  ـ أطم٥مَّ وُمَ  .فف وص٤مطمٌَ وطمٌٞم

ـَ  ام حي٥ّم ف إٟمّ ٚمؿ أٟمّ قمُ  ،واومضيم٤مًمرّ  سمٙمرٍ  أسم٤م ٥ّم حيِ  ومل ف ًمٞمَّ ووَ  اهلل  ٤م رؾمقلِ أظَم  ٓ ،ـم٤مًم٥ٍم  أيِب  اسم

 ٌَ ذم   ([6/104 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) اعمقًمقي وهذا ُمٕمٜمك ىمقلِ  ،فوٟم٤مئ
 .([2/487 "يمِمػ اًمٔمٜمقن"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "اعمثٜمقي"

 وب رکب ویلعااے رگاتفر 

 

 
 اغیلفہک  قح   دا ی رہچ وت

 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

ام ؾمٞمّ  ٓ ،لماحلرُمَ  ام أهَؾ ؾمٞمّ  ٓ ،قن اًمٕمرَب ُْم ٌٖمِ سمؾ يُ  ،هقنٙمرَ يَ  ٤ممٖمَ اًمٓمَّ  ٦مُ جديّ اًمٜمَ وأنَ  :أققل (3)

ك طمتّ  ،ٝمؿهؿ وشمْمٚمٞمٚمِ ٝمؿ وشمٙمٗمػمِ ه١مٓء وشمذًمٞمٚمِ  ُمٜمٝمؿ اًمٗمت٤موى سمتًٗمٞمفِ  وردْت  ًمٙمثرة ُم٤م :مه٤مقمٚمامءَ 

هؿ وإن وؾم٤مئُر  ،- شمٕم٤مممسم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذُ -احلرب  لم ص٤مرا دارَ احلرُمَ  أنّ  :هيؿرِ ُمتٝمقّ  ح سمٕمُض ّس 

 ،ٝمؿ اخلٌٞم٨ِم يمقن قمغم ُمذهٌِ ُمنِم  لم مجٞمٕم٤مً احلرُمَ  أهَؾ  ٕنّ  :حمٞمدَ  ٝمؿ وٓقا ومٝمق ٓزُمُ طُم يٍم   مل

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     .!قني١مومٙمُ  كأٟمّ  ٚمٝمؿ اهللُ ىم٤مشمَ 

= 
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 ًُ  .!قء اخلت٤ممك قمٚمٞمف ُمـ ؾُم ف خيَِم ٟمّ ٢موم :قء اًمٙمالمسم

 ،اًم٘مرعَ  يم٤من حي٥ّم   لَّ اًمٜمٌ نّ إ :ٞمؾ سمحية اخلٚمٞمٗم٦مف ىمِ ٟمّ أيقؾمػ  يبأقمـ  يورُ 

ٌ  أ ٟم٤م ٓأ: وم٘م٤مل رضمٌؾ  ًَّ طمْم٤مر اًمٜمّ ٢ميقؾمػ سم سمقأر ُمَ ٠موم ،فطم  :ضمُؾ ٞمػ، وم٘م٤مل اًمرّ ٓمع واًم

ّٓ  ًمفَ إٓ  نأ ؿمٝمدُ أ ،٥م اًمٙمٗمرَ قضمِ يُ  ف وُمـ مجٞمع ُم٤مذيمرشمُ  ٤ممّ  اهللَ ؾمتٖمٗمرُ أ  نّ أ ؿمٝمدُ أو ،اهللُ إ

 .ي٘متٚمف ومل (1)فومؽميمَ  ،فه ورؾمقًمُ قمٌدُ  داً حمٛمّ 

 ف واسمتدعَ تَ ٜمّ ػ ؾُم ـ ظم٤مًمَ ُمَ  ٦ٌمُ ٤مٟمَ ـ قم٤مداه، وُم ُمَ  ٕم٤مداةُ وُمُ  ،فَْم ٖمَ أسمـ ُمَ  ٖمُض سمُ  :ومـفا

 .فػ ذيٕمتَ خي٤مًمِ  ُمرٍ أ يمؾَّ  فف، واؾمتث٘م٤مًمُ ديٜمِ  ذم

 ظالمُة متام حمبِة الـّبل

٘مر ُمع سم٤مًمٗمَ  ّم٤مُف ٘مر، وآشمّ اًمٗمَ  يث٤مرُ إٟمٞم٤م، واًمدّ  ذم هدُ اًمز   :فتِ قمالُم٦م مت٤مم حمٌّ  ـومِ 

 عُ أَه  -سم٤مًمٖم٤مً  ٤مً ٌّ طُم  :أي-ٜمل ُمٜمٙمؿ ـ حيٌ  إمم ُمَ  اًمٗم٘مرَ  إنّ »:  ، وىمد ىم٤ملاًم٘مٚم٥ِم  كهمٜمَ 

 ًَّ  يّن إ" : لًٌمٚمٜمّ  وىم٤مل رضمٌؾ  (2)شفٚمِ إمم أؾمٗمَ  جلٌؾِ ا أو ،قاديٞمؾ ُمـ أقمغم اًمُمـ اًم

                                                          

= 

اًمنّميَٗملم، ىمٌؾ ؾمٞمٓمرة اًمقه٤مسمّٞم٦م ذم احلج٤مز، وًمٞمس قمٚمامء احلرَُملم  إمم يمالم اإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌّم

 ]اعمٞمٛمٜمل[.                    ه اًمقه٤مسمٞم٦َم اعمقضمقديـ ذم شمٚمؽ اًمٌالد.ُمرادُ 

ٌ   ذيمرُ وضمرى  ،ومحي قمغم اعم٤مئدة اًم٘مرعُ  ،إوًمٞم٤مء ي٠ميمؾ ُمع اسمٜمف ويم٤من سمٕمُض  (1) ـَ  ومٙم٠منّ  ف طم  آسم

ًِ  ذيمر يمراه٦مَ  ًَ  ،ف ًمفٟمٗم ًَّ  اًمقزمُ  ؾَّ وم ]اٟمٔمر:  ف قمغم إرضؾَم أك أًم٘مك رف طمتّ سمَ ورَض  ٞمَػ اًم

ـ ومرطمؿ اهلل ُمَ  [،161، صـ1قمٌد اًمٖمّٗم٤مر اًم٘مقيص، اجلزء  283حت٧م ر:  "اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى"

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                ٜم٤م هبؿ.ورمح ،و ، ،ف هلل ورؾمقًمفيم٤من رو٤مه وهمْمٌُ 

ؾمٕمٞمد  قمـ أيب ،4/85، 11379 ، ر:ؾمٕمٞمد اخلدري ُمًٜمد أيب "اعمًٜمد"ذم  أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد (2)

 نّ ٢موم !:ؾمٕمٞمدٍ  أسم٤م اصؼِمْ »: اهلل  وم٘م٤مل رؾمقُل  ،فطم٤مضمتَ  اهلل  ف ؿمٙم٤م إمم رؾمقلدري أٟمّ اخلُ 

ًَّ  عُ ٜمل ُمٜمٙمؿ أَه ٌ  ـ حُيِ إمم ُمَ  اًمٗم٘مرَ   .شفغم اجلٌؾ إمم أؾمٗمٚمِ أقمـ وُمِ  ،يٞمؾ قمغم أقمغم اًمقادُمـ اًم

= 
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 إن يمٜم٧َم »ىم٤مل:  ،صمالصم٤مً  "ؽ أطمٌ  إيّن  !واهللِ"وم٘م٤مل:  ش!اٟمٔمر ُم٤م شم٘مقل»: وم٘م٤مل "ؽطمٌ  أ

 هَؾ أٜم٤م ٌّ طَم أـ ُمَ ":  وقمـ قمكم. (1)شٗم٤موم٤مً ٘مر دِم ًمٚمٗمَ  دّ قمِ ٠مَ وم -يم٤مُمالً  ٤مً ٌّ طُم  :أي-ٜمل حتٌ  

 .(2)"٘مر ضمٚم٤ٌمسم٤مً ًمٚمٗمَ  ٕمدّ ومٚمٞمُ  ،اًمٌٞم٧م

 حال كّؾ  دم اً وباضـًا طاهر ف ؿُ قجيب تعظ

 طمقال، ىم٤مل اهللاًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ومجٞمع إ ف ذمه وشمٕمٔمٞمٛمُ ويمذا جي٥م شمقىمػمُ 

ؾُمقِل سَمٞمْٜمَُٙمْؿ يَمُدقَم٤مء سَمْٕمِْمُٙمؿ سَمْٕمْم٤ًم﴾شمٕم٤ممم:  َٕمُٚمقا ُدقَم٤مء اًمرَّ َٓ دَمْ  :أي[ 63 :]اًمٜمقر ﴿

سمؾ  "محدأ ي٤م ،حمٛمد ي٤م" :شم٘مقًمقا ومال، (3)ؾمامئف٠مف سمو ٟمدائِ أف قت ومقق صقشمِ اًمّمَّ  سمرومعِ 

                                                          

= 

ٌَٞمٝم٘ملو ، 10442د وىمٍم إُمؾ، ر: سم٤مب ذم اًمزه 71 "ؿمٕم٥م اإليامن"ذم  أظمرضمف اًم

 .دريؾمٕمٞمد اخلُ  قمـ أيب، 7/3376

اهلل، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمٗم٘مر،  أسمقاب اًمزهد قمـ رؾمقل "٤مُمعاجل"أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (1)

 واهللِ !اهلل رؾمقَل  ي٤م : لًٌمٚمٜمّ ىم٤مل رضمٌؾ  :اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ىم٤مل قمـ قمٌد ،537، صـ2350 ر:

ٌ   إين   ٌ  ُٕ  إين   واهللِ :ىم٤مل ش!ُم٤مذا شم٘مقل رْ اٟمٔمُ »: وم٘م٤مل !ؽٕطم  :ىم٤مل ش!ُم٤مذا شم٘مقل رْ اٟمٔمُ »: وم٘م٤مل !ؽطم

ٌ  ُٕ  إين   واهللِ ٌ   إن يمٜم٧َم » :وم٘م٤مل ،اٍت صمالث ُمرّ  !ؽطم إمم  عُ أَه  اًمٗم٘مَر  وم٢منّ  :ٗم٤موم٤مً ٘مر دِم ًمٚمٗمَ  دَّ قمِ وم٠مَ  لٜمحت

ًّ  لٜمٌ  ـ حيِ ُمَ   .شٜمتٝم٤مهٞمؾ إمم ُمُ ُمـ اًم

ـ ًمٞمًقا ُمٜمف، ومّمؾ ذم أهؾ اًمٌٞم٧م وُمَ  ُمـ ىمًؿ إومٕم٤مل، ومْم٤مئؾ يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ "يمٜمزاًمٕماّمل" (2)

 .13/275، 37614 ومْمٚمٝمؿ مٛماًل، ر:

وم٠مسمٍَم  يراً ٜمف رضاًمذي ًم٘مّ  ،فيمدقم٤مء اًمتقضّم  ُمثالً  ،ذم دقم٤مء إن ضم٤مءْت  ي٦مَ ااًمرو أنّ  اًمٕمٚمامءُ  ك ٟمصَّ طمتّ  (3)

 .ف اًمٙمريؿ طمرامٌ سم٤مؾمٛمِ  ه ءَ دقم٤م وم٢منّ  :"اهلل رؾمقَل  ي٤م"ف سمٜمحق ًمْ ومٚمٞمٌد   ،فسم٤مؾمٛمِ  ف سمٜمدائِ 

  ةِ أيف، واعمرُمـ دقم٤مء واًمدَ  سمٛمٜمع اًمقًمدِ   ٟم٤مؤُ ٘مٝم٤موم وىمد ٟمصَّ  :أققل
ِ
 ٝم٤م سم٤مٕؾمامءزوضمِ  ُمـ ٟمداء

شمٜمقير "و .72يمت٤مب اًمٙمراه٦م وآؾمتح٤ًمن، سم٤مب اًمتًٛمٞم٦م، صـ "اًمٗمت٤موى اًمّناضمٞم٦م"]اٟمٔمر: 

يمت٤مب اًمٙمراهٞم٦م، اًم٤ٌمب  "اهلٜمدّي٦م"و .5/269يمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م، ومّمؾ ذم اًمٌٞمع،  "إسمّم٤مر

 ذم يمت٤ميِب  اعم٠ًمًم٦مَ  ٜم٧ُم وىمد سمٞمّ  .أطمؼ   اهلل  ومرؾمقُل  [،5/362إًمخ، ... ٞم٦م إوٓدذم شمًٛم 22

= 
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، (2)ت٤مدةوىمَ  (1)ه م٤مهدٌ رَ ذيمَ  .ٌف سمف ؾمٌح٤مٟمفيمام ظم٤مـمَ  "اهلل رؾمقَل  وي٤م ،اهلل لَّ ٟمٌ ي٤م"قًمقا: ىمُ 

ذا إؾمقل قمٚمٞمٙمؿ اًمرّ  اطمذروا دقم٤مءَ " :٤مس قمٌّ  قمـ اسمـ يوورُ  .ُمـ اجلٛمع (3)ُمٜمع وٓ

 .(4)"هًمٞمس يمدقم٤مء همػمِ  ،قضم٥ٌم ه ُمُ دقم٤مءَ  نّ ٢موم :ؾمخٓمتٛمقهأ

ُُمقا سَملْمَ َيَدِي اهللِ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم َٓ شُمَ٘مد  ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًمَّ  ﴾َوَرؾُمقًمِفِ  َي٤م َأهي 

 قل، وؾُم يف سم٤مًم٘مَ ك قمـ اًمت٘مديؿ سملم يدَ [ نَ 1 :]احلجرات
ِ
ف سم٤مًمٙمالم، دب سمًٌ٘مِ إ قء

                                                          

= 

]اٟمٔمر:  ؿ وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم. اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  "ٚملماعمرؾَم  دُ ٜم٤م ؾمٞمّ ٟمٌٞمَّ  اًمٞم٘ملم سم٠منّ  دمكّم "

 [.157، 30/156اعمرؾَمٚملم،  يمت٤مب اًمِمّتك، ؾمػمة وومْم٤مئؾ وظمّم٤مئؾ ؾمّٞمدُ  "اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م"

 .ُم٤مم أمحد رو٤م[]اإل

 .2/445، 63 ر، حت٧م أي٦م:اًمٜمق "شمٗمًػمه"أي ذم:  (1)

قمـ: قمٌد اهلل سمـ  ىورو .ُمقًمده: ذم ؾمٜم٦م ؾمتلم ،ت٤مدة سمـ قمزيز اًمًدودت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمَ ىمَ هق  (2)

وظمٚمؼ ، هضمس، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وأيب اًمٓمٗمٞمؾ اًمٙمٜم٤مين، وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واحلًـ اًمٌٍمي

٦م اإلؾمالم: روى قمٜمف أئٛمّ  .ة احلٗمظؿ، ومـ ييب سمف اعمثؾ ذم ىمقّ ويم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚم .يمثػم

وىم٤مل  .أيقب اًمًختٞم٤مين، واسمـ أيب قمروسم٦م، وُمٕمٛمر سمـ راؿمد، وإوزاقمل، وُمًٕمر سمـ يمدام

ّٓ  ظ أهؾ اًمٌٍمة، ٓ يًٛمع ؿمٞمئ٤مً ت٤مدة أطمٗمَ اإلُم٤مم أمحد: يم٤من ىمَ  ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة  . طمٗمٔمفإ

 .ُمٚمت٘مٓم٤ًم( 771، 174، 170، 5/169ىمت٤مدة، -882ًمٜمٌالء .           )ؾمػم أقمالم اوُمئ٦م سمقاؾمط

]أي: ذم  ازياًمّر  ُم٤ممُ قمٚمٞمف اإل يمام ٟمّص  ،فضمقهِ سمف سمجٛمٞمع وُ  حمت٩م   اًم٘مرآنَ  وم٢منّ  :ُمٗم٤مدٌ  اًمٙمؾ   :أي (3)

 .وهمػمه[ 4/107، 57ؾمقرة اًمٜم٤ًمء، حت٧م أي٦م:  "اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم"

ٝم٤م، ضمقهِ قن سم٤مٔي٤مت قمغم وُ حيتجّ قا يزاًمُ  ؿ، ومٚمؿهاًمٕمٚمامء قمـ آظمرِ  ويِمٝمد سمف قمٛمُؾ  :أققل

م ًمزِ  ،واطمدٍ  قمغم اًمتٕمٞملم ًمقضمفٍ  ٍمٟم٤م إُمرَ ٤م ًمق ىمر، قمال أٟمّ ظَم أُ  ضمقهٍ وُ  يّمدهؿ قمـ هذا ىمٞم٤ممُ  ومل

ؾمٜمـ "]اٟمٔمر:  ٟم٤م اًمٗم٤مروق دُ قمٚمٞمف ؾمٞمّ  يمام ٟمّص  ،ضمقهٍ و وُ ف ذُ هم٤مًمٌَ  وم٢منّ  :اًم٘مرآن أيمثرِ  إمه٤مُل 

 :وم٤مطمٗمٔمف [1/62، 119ب وٓؾمٜم٦ّم، ر: سم٤مب اًمتقرع قمـ اجلقاب ومٞمام ًمٞمس ومٞمف يمت٤م "اًمدارُمل

.]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    ُمٗمٞمد. ف ُمٝمؿٌ وم٢مٟمّ 

.8/425، 63 اًمٜمقر، حت٧م أي٦م: "اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم"اٟمٔمر:  (4)
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ُ٘مقا اهللَ﴿ٗم٦م ذًمؽ وم٘م٤مل: هؿ قمـ خم٤مًمَ وطمذرَ   ٘مقه ذماشمّ  :أي[ 1 :]احلجرات ﴾َواشمَّ

 .ٙمؿسمٗمٕمٚمِ  ﴾ٞمؿٌ ٚمِ قمَ ﴿ٙمؿ ًم٘مقًمِ  ﴾ؾَمِٛمٞمعٌ ﴿إّٟمف  ،فطمرُمتِ  ف، وشمْمٞمٞمعِ طم٘م   مه٤ملِ إاًمت٘مديؿ، و

ِل  ﴿وىم٤مل:  َٓ شَمْروَمُٕمقا َأْصَقاشَمُٙمْؿ وَمْقَق َصْقِت اًمٜمٌَّ ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًمَّ  ﴾َي٤م َأهي 

 ، وشمٙمريامً فعم٘م٤مُمِ  شمٕمٔمٞمامً  :فقت ومقق صقشمِ اًمّمَّ  ك قمـ رومعِ نَ  ،أي٦م... [2 :]احلجرات

 .فسم٤مؾمٛمِ  يٜم٤مدِ ف ويُ ويرومع صقشمَ  ،ٙمؿ ًمٌٕمضًمف سم٤مًم٘مقل يمام جيٝمر سمٕمُْم  (1)ف، واجلٝمرِ عمراُمِ 

وه ٜم٤مدُ شمُ  شمٖمٚمٔمقا ًمف سم٤مخلٓم٤مب، وٓ ٘مقه سم٤مًمٙمالم، و٤ًٓمسمِ شمُ  ٓ" :(2)لٙمّ وىم٤مل اعم

 ىٜم٤مدَ يُ  نأجي٥م  ف ُم٤مَذ ٠موا سموه، وٟم٤مدُ رُ ىم  وَ و قهٛمُ ، وًمٙمـ قمٔم  ٙمؿ سمٕمْم٤مً سمٕمِْم  ف ٟمداءَ سم٤مؾمٛمِ 

ويمذا  ،فشمِ ٤مطمٞم ذم "،اهلل ظمٚمٞمَؾ  ي٤م ،اهلل طمٌٞم٥َم  ي٤م ،اهلل لَّ ٟمٌ ي٤م ،اهلل رؾمقَل  ي٤م" :شم٘مقًمقا ن٠مسمف، سم

 ُمدَح  هؿ، صمؿّ قا ذًمؽ وطمذرَ ومٕمٚمُ  نإؿ قمامهلِ أ ٝمؿ سمحٌطِ ومَ ظمقَّ  صمؿّ  .٤ٌمشمفمجٞمع خم٤مـمَ  ذم فسمٕمد ووم٤مشمِ 

 .(3)"ضماللدب واإلًمأل راقم٤مةً ، ُمُ قن٤م قمٜمده ُْم ٗمِ خُي  :أي ،ؿصقاهَت أقن ْم  ٖمُ اًمذيـ يَ 

 ُمراظاُة حؼقق الـّبل بعد وفاتِف 

 ام قمٜمدؾمٞمّ  ه، ُٓمًجدِ  ذم ف سمٕمد ووم٤مشمِ  ٤مً أيْم راقم٤مةُ هذه اعمُ  (4)لف يٜمٌٖمٟمّ أ واقمٚمؿْ 

                                                          

 ]اعمٞمٛمٜمل[.                      أي: ونَك قمـ اجلٝمر ...إًمخ. (1)

 ،إدي٥م اًم٘مػمواين ئاعمخت٤مر اًم٘مٞمز اعم٘مرِ  ـم٤مًم٥م محقش سمـ حمٛمد سمـ ل سمـ أيبحمٛمد ُمٙمّ  أسمقهق  (2)

، ٕم٤مين اًم٘مراءةذم ُمَ  "اإلسم٤مٟم٦م": ػ ُمـ اًمٙمت٥مصٜمّ .ه437 ؾمٜم٦م وشمقذّم  ه355ًمد ؾمٜم٦م وُ 

ٕم٤مين اًم٘مرآن وأٟمقاع ذم ُمَ  "اهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م"و "وحٗمس واًمر  اًمٕمٚمامء ذم اًمٜمّ اظمتالُف "و

.(365، 6/364 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                         .، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٥مقمٚمقُمف

، ُمٚمت٘مٓم٤ًم.6994-11/6987، 2 احلجرات، حت٧م أي٦م: "اهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م" (3)

ًُ " :ذم ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء اُح قمٚمٞمف اًمنّم  يمام ٟمصَّ  ،جي٥م :أي (4)  قا هالَل يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يٚمتٛم

، 144إّول، صـيمت٤مب اًمّمقم، ومّمؾ ذم رؤي٦م اهلالل، اجلزء  "اهلداي٦م"]اٟمٔمر:  "رُمْم٤من

يمت٤مب اًمّمقم،  "ومتح اًم٘مدير"]اٟمٔمر:  "جي٥م :أي" [:220يمت٤مب اًمّمقم، صـ "اًم٘مدوري"و

= 



 135 الباب الثاني في الُنبّوات

 :ًمٞمف إؿم٤مر أ اًم٘مرآن، يمام (1)ؾمامعِ  ويمذا قمٜمد ،فطمديثِ  ىمراءةِ  س، ويمذا قمٜمده اعم٘مدَّ ِمٝمدِ ُمَ 

ٌُقنَ ﴿
َٛمُٕمقا هِلََذا اًْمُ٘مْرآِن َواًْمَٖمْقا ومِٞمِف ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمْٖمٚمِ ًْ َٓ شَم ـَ يَمَٗمُروا  ِذي  .[26 :]ومّمٚم٧م ﴾َوىَم٤مَل اًمَّ

 ه وإجاللِف ظادُة الّصحابة دم تعظقِؿ الـّبل وتققرِ 
قمـ اًمٌٞم٤من،  ل  ف همٜمضمالًمِ إه ووشمقىمػمِ  ف شمٕمٔمٞمٛمِ  ذم ح٤مسم٦م اًمّّم  وقم٤مدةُ 

ُمـ شمٕمٔمٞمؿ  (2)سمـ ُمًٕمقد ى قمروةُ أور ،ٝمؿ اًمٓمػمُ ؾِم وؤُ ام قمغم رف يم٠مٟمّ ف طمقًمَ صح٤مسمُ أ

                                                          

= 

يمت٤مب اًمّمقم،  "اجلقهرة". واٟمٔمر: 2/242، إّولاجلزء ومّمؾ ذم رؤي٦م اهلالل، 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     .[176، صـإّول اجلزء

ح رضّم  ،لمقمغم ىمقًمَ  يمٗم٤مي٦مٍ  أو ومرُض  قملمٍ  ومرُض  اًمٕمٔمٞمؿِ  اًم٘مرآنِ  ؾمامعَ  أنّ ذم  ٤مُس اظمتٚمػ اًمٜمّ :أققل (1)

 إذا وقمٚمٞمف إيمثرُ  ،رأظَم  ك قمغم اًم٘مقلِ ؾمامع اًم٘مرآن يت٠مشمّ  قمٜمد قِت سمخٗمض اًمّّم  وم٤مُٕمرُ  ،ُمٜمٝماميمؾ  

ون سمخٗمض رُ ي١مُمَ  ،وا سم٤مإلٟمّم٤مترُ ي١مُمَ  وم٤مًم٤ٌمىمقن وإن مل ،ـ يًٛمع ويٜمّم٧ميم٤من هٜم٤مك ُمَ 

شمٕم٤ممم ًمٚمتقومٞمؼ سملم  ٘مف اهللُاًمْمٕمٞمػ وومّ  واًمٕمٌدُ  ،ةالاًمّّم  ام هق ظم٤مرجإٟمّ  واخلالُف  ،إصقات

 وإن ،قمٞمٜم٤مً  اإلٟمّم٤مُت  ٥َم اًم٘مرآن وضَم  قا ًمًامعِ اضمتٛمٕمُ  إن ٤مَس اًمٜمّ أنّ " :"ومت٤مواه"ؼ ذم وطم٘مّ  ،لماًم٘مقًمَ 

، أطمؼ   ذم اخلٓم٦ٌم، واًم٘مرآنُ  يمام هق إصُح  ،ٕمدُمٜمٝمؿ ًمٌُ  ُت قيٌٚمٖمف اًمّمَّ  ـ ٓك ُمَ طمتّ  ،قوم٤مً يم٤مٟمقا أًمُ 

سم٢مٟمّم٤مت  ى اًمٗمرُض ومٞمت٠مدّ  ،يـ ًمفىم٤مصدِ  وٓ ،لم ًمذًمؽُمت٠مهٌِ  ؿ همػمُ ِن ١موذم ؿم ٤مُس اًمٜمّ ا يم٤من٤م إذأُمّ 

 ؿ.واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمَ  [23/353يمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م، أداب،  "اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م"] "اًمٌٕمض

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

ف ٌّ ٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ قمقف سمـ صم٘مٞمػ سمـ ُمٜمٕمقد سمـ ُمٕمتّ قمروة سمـ ُمً (2)

وهق (، ه9)ت ُمًٕمقد ٙمرُم٦م سمـ ظمّمٗم٦م سمـ ىمٞمس قمٞمالن اًمث٘مٗمل، أسمقسمـ سمٙمر سمـ هقازن سمـ قمِ 

ض قمٚمٞمٙمؿ رَ ىمد قمَ "وىم٤مل هلؿ:  شٍ يٌٞم٦م، ومٕم٤مد إمم ىمرياحلدَ  يقمَ  ٌل إمم اًمٜمّ ف ىمريٌش مـ أرؾمٚمتْ 

ٚمٞمح، اعم ي٘م٤مل ًمف: أسمق وًمٕمروة وًمدٌ ، صقرشمف ف سم٤معمًٞمح ذمِمٌِ يُ  ويم٤من قمروةُ  ."قه٤موم٤مىمٌٚمُ  ؿمدٍ ٦م رُ ٓمّ ظُم 

 . دٞمف ُمع ىم٤مرب سمـ إؾمقَ سمٕمد ىمتؾ أسمِ  ؿَ أؾمٚمَ 

(.ُمٚمت٘مٓم٤مً  31، 4/30، قمروة سمـ ُمًٕمقد، 3658 سم٤مب اًمٕملم واًمراء، ر: "أؾمد اًمٖم٤مسم٦م")
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ّٓ ٠م يتقّو  ف ٟٓمّ أ، وأىر ًمف ُم٤م  فصح٤مسمِ أ وا ي٘متتٚمقن قمٚمٞمف، ويم٤مدُ  ،(1)هءَ وا ووقاسمتدرُ  إ

ّٓ ، ؿ ٟمخ٤مُم٦مً يتٜمخّ  وٓ ،ّم٤مىم٤مً ؼ سمُ يٌُّم  وٓ ٝمؿ ضمقهَ ٙمقا هب٤م وُ ًمَ ومدَ  ،ٝمؿٗم  يمُ ٠مقه٤م سمشمٚم٘مَّ  إ

ّٓ  ٕمرةٌ ً٘مط ُمٜمف ؿَم يَ  هؿ، وٓضم٤ًمدَ أو ذا إه، وُمرِ ٠موا سماسمتدرُ  ُمرٍ ٠مهؿ سمرَ ُمَ أذا إوه٤م، واسمتدرُ  إ

ىم٤مل:  مم ىمريشٍ إ  رضمعَ ومٚماّم . ًمف شمٕمٔمٞمامً  ٔمرَ ًمٞمف اًمٜمّ إؿ، وُم٤م حيدون صقاهَت أقا ؿ ظمٗمُْم شمٙمٚمّ 

 ذم (4)ج٤مرف، واًمٜمَّ ٚمٙمِ ُمُ  ذم (3)ٞمٍَم ف، وىمَ ٚمٙمِ ُمُ  ذم  (2)نىيمِ  ضمئ٧ُم  يّن إ !ىمريش ٕمنَم ُمَ  ي٤م"

 ٙم٤مً ٚمِ ُمَ  ي٧ُم أر (6)نإصح٤مسمف، وأ ذم (5)ُمثؾ حمٛمدٍ  ىمط   ىمقمٍ  ذم ٙم٤مً ٚمِ ُمَ  ي٧ُم أر ُم٤م يّن إ !ف، واهللِٚمٙمِ ُمُ 

 !.(8)"فصح٤مسمُ أ  (7)ؿ حمٛمداً يٕمٔم   ف ُم٤مصح٤مسمُ أٛمف يٕمٔم  

                                                          

وه وه يً٘مط قمغم إرض، سمؾ اسمتدرُ رُ يذ مل ،اعم٤مء اًمذي يٜمحدر ُمـ أقمْم٤مئف اًمٙمريٛم٦م :أي ،سم٤مًمٗمتح (1)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                   هؿ.دورَ ٝمؿ وُص ٝمؿ وأقمٞمٜمَضمقهَ قن سمف وُ يٛمًحُ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ؽ إيران.ٚمِ ُمَ  (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      وم.ؽ اًمر  ٚمِ ُمَ  (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ٌش.ؽ احلَ ٚمِ ُمَ  (4)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                     ؿ. اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  (5)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                      ٟم٤مومٞم٦م. (6)

]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     ؿ. اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  (7)

دي٨م اعمًقر واعمروان سمـ احلٙمؿ، اعمّٙمٞملم، طم ُمًٜمد "اعمًٜمد"ذم  أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد (8)

ظمرج »سمـ خمرُم٦م، وُمروان سمـ احلٙمؿ، ىم٤مٓ: قمـ اعمًقر ، 489-6/487، 18932 ر:

، دٟم٦مً ؾمٌٕملم سمَ  دَي ُمٕمف اهلَ  ، وؾم٤مَق ت٤مًٓ يريد ىمِ  اًمٌٞم٧م، ٓ يٌٞم٦م يريد زي٤مرةَ احلدَ  قم٤ممَ  اهلل  رؾمقُل 

ومرضمع إمم ىمريش ": -ىم٤مل إمم أن- شقمـ قمنمة دٟم٦مٍ سمَ  ، ومٙم٤مٟم٧م يمؾ  رضمؾٍ  ٛمئ٦مِ ؾمٌٕمُ  ٤مُس ويم٤من اًمٜمّ

 !ٚمٙمٝمام، واهللِج٤مر ذم ُمُ ٞمٍم واًمٜمّىمَ  ٚمٙمف، وضمئ٧ُم  ُمُ نى ذميمِ   ضمئ٧ُم إيّن  !ىمريش ُمٕمنَم  وم٘م٤مل: ي٤م

 احلدي٨م....  "ذم أصح٤مسمف دٍ حمٛمّ  ُمثَؾ  ىمط   ٙم٤مً ٚمِ ُمَ  رأي٧ُم  ُم٤م

اعمّٙمٞملم، طمدي٨م اعمًقر واعمروان سمـ احلٙمؿ،  ُمًٜمد "اعمًٜمد"ذم  أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدوأيْم٤ًم 

ظمؼمين قمروة سمـ هري: إٔمٛمر، ىم٤مل اًمز  اق، قمـ ُمَ اًمرزّ  قمٌد، سمٓمريؼ 498-6/496، 18950 ر:

ف ىم٤مٓ: ص٤مطمٌِ  ُمٜمٝمام طمدي٨َم  واطمدٍ  ق يمؾ  اًمزسمػم، قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م، وُمروان سمـ احلٙمؿ، يّمدّ 

= 
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 ذم  ل  ٝمف اًمٜمٌطملم وضمَّ -٤مًمٌٞم٧م اًمٓمقاف سم ذم ثامن ًمٕمُ  ىمريٌش  ذٟم٧ْم أوعم٤م 

ف دسمِ أ ًمٙماملِ  :"(1) اهلل رؾمقُل  ك يٓمقَف ومٕمؾ طمتّ ٕ يمٜم٧ُم  ُم٤م"وىم٤مل:  كسمَ أ -٦ماًم٘مْمٞمّ 

 .فـمٚمٌِ  ومج٤ملِ 

 فـّتِ ف وُش حديثِ  كرِ وذِ  هكرِ ذِ  وتعظقؿُ  ،فف كحقاتِ بعد وفاتِ  ف حرمتُ 

قمغم  ٓزمٌ  ،ف سمٕمد ووم٤مشمفه وشمٕمٔمٞمٛمَ ف، وشمقىمػمَ سمٕمد ُمقشمِ   ِل ٌاًمٜمّ  طمرُم٦مَ  نّ أ واقمٚمؿْ 

 ف، ورومٕم٦مِ ضم٤مشمِ درَ  ٚمق  قمُ  ذم (2)قرزَ يُ  ل  ف أن طمٕٟمّ  :فطمٞم٤مشمِ  يمام يم٤من طم٤مَل  ،ُمًٚمؿٍ  يمّؾ 

                                                          

= 

ي ك إذا يم٤مٟمقا سمذِ ُمـ أصح٤مسمف، طمتّ  ُمئ٦مٍ  يٌٞم٦م ذم سمْمع قمنمةِ احلدَ  زُم٤منَ  اهلل  رؾمقُل  ظمرَج »

ومرضمع إمم ": -ىم٤مل إمم أن- شسم٤مًمٕمٛمرة مَ ه، وأطمَر َر وأؿمٕمَ  دَي اهلَ  اهلل  د رؾمقُل ىمٚمّ  ،ٞمٗم٦ماحلٚمَ 

ج٤مر، نى واًمٜمّٞمٍم ويمِ قمغم ىمَ  قمغم اعمٚمقك، ووومدُت  ًم٘مد وومدُت  !ىمقم واهللِأصح٤مسمف وم٘م٤مل: أي 

 احلدي٨م.... " داً حمٛمّ  دٍ حمٛمّ  ؿ أصح٤مُب يٕمٔم   ف ُم٤مف أصح٤مسمُ ٛمُ يٕمٔم   ىمط   ٙم٤مً ٚمِ ُمَ  إن رأي٧ُم  !واهللِ

 "صحٞمح اًمٌخ٤مري"اٟمٔمر: )سمٖمػم ًمٗمٔمف قمـ اعمًِقر سمـ خمرُم٦م، وُمروان.  أظمرضمف اًمٌخ٤مريو

، 2731 إًمخ، ر:... يمت٤مب اًمنموط، سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤محل٦م ُمع أهؾ احلرب

.(450-447صـ

.111، صـ26، اجلزء 24392 ، ر:18 اًمٗمتح، حت٧م أي٦م: "شمٗمًػمه"ذم ضمرير  أظمرضمف اسمـ (1)

٤م ىم٤مَم قمٜمدٟم٤م ُمـ إدًّم٦م ذم ىمؼمه، هق وؾم٤مئُر إٟمٌٞم٤مء ُمٕمٚمقُم٦ٌم قمٜمدٟم٤م قمٚماًم ىمٓمٕمّٞم٤ًم: عم طمٞم٤مة اًمٜمٌّل  (2)

ٌَٞمٝم٘مل ضمزءًا ذم طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء ذم ىمٌقرهؿ،  ذم ذًمؽ، وشمقاشمرْت سمف إظم٤ٌمُر، وىمد أًّمػ اإلُم٤مم اًم

يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُمـ  "اًمّمحٞمح"ذم  أظمرضمف ُمًٚمؿ ومِٛمـ إظم٤ٌمر اًمداًّم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م

 ُت ُمرر»: اهلل  قمـ أٟمس ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقُل  ،1044، صـ6158 ، ر:ومْم٤مئؾ ُمقؾمك 

 .ش ذم ىمؼمهقمغم ُمقؾمك وهق يّمكّم 

 ،226، صـ1531 يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب ذم آؾمتٖمٗم٤مر، ر: "اًمًٜمـ"ذم  سمق داودأظمرج أو

ُمـ  روا قمكمَّ وم٠ميمثِ  ،اجلٛمٕم٦م ٙمؿ يقمَ ٤مُمِ ـ أومْمؾ أيّ ُمِ  إنّ »:  قمـ أوس سمـ أوس ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  

ٜم٤م ويمٞمػ شمٕمرض صالشمُ  !اهلل رؾمقَل  ىم٤مل: وم٘م٤مًمقا: ي٤م شقمكمَّ  ٙمؿ ُمٕمروو٦مٌ صالشمَ  وم٢منّ  :الة ومٞمفاًمّّم 

 .شإٟمٌٞم٤مء قمغم إرض أضم٤ًمدَ  مَ طمرّ  اهللَ إنّ »ىم٤مل:  -ٚمٞم٧َم ىم٤مل: ي٘مقًمقن سمَ - !؟٧َم قمٚمٞمؽ وىمد أرُمْ 

= 
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 .فػمشمِ ف وؾِم اؾمٛمِ  ف، وؾمامعِ تِ ٜمّ ف وؾُم طمديثِ  يمرِ ه وذِ يمرِ ذِ  قمٜمد (1)ف، وذًمؽطم٤مٓشمِ 

ـٍ  قمغم يمّؾ  واضم٥ٌم " :(2)اًمتجٞمٌل سمراهٞمؿَ إ سمقأىم٤مل   ،يمر قمٜمدهو ذُ أيمره ُمتك ذَ  ُم١مُم

ـَ  رَ ، ويتقىمّ سم٤مـمٜم٤مً  ، وخيِمعَ راً فم٤مه خيْمعَ  نأ ف، سمام يم٤من ضمالًمِ إف وٞمٌتِ هَ  ف ذمُمـ طمريمتِ  ويًٙم

ًَ ٠مي  .(3)"ٜم٤م اهللُسمَ دّ أسمام  َب دّ ٠ميف، ويتف ًمق يم٤من سملم يدَ ظمذ سمف ٟمٗم

 تققُر آِل الـّبل وُذّرياتِف وأزواِجف وأصحابِف 
 ف، وُمٕمروم٦مُ صح٤مسمِ أف، وزواضمِ أف، وي٤مشمِ رّ ف، وذُ آًمِ  شمقىمػمُ :  هشمقىمػمِ  ـومِ 

ـُ ٝمؿ، وطُم طم٘مقىمِ   .!!سمٞمٜمٝمؿ  ؿمجرَ قماّم  ُم٤ًمكُ هلؿ، واإل (4)ٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، وآؾمتٖمٗم٤مرُ اًمثَ  ً

                                                          

= 

ـُ أظمرج و ، 1637 ، ر:يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم ذيمر ووم٤مشمف ودومٜمف  "اًمًٜمـ"ذم  ُم٤مضمف اسم

ف وم٢مٟمّ  :اجلٛمٕم٦م يقمَ  قمكمَّ  الةَ روا اًمّّم أيمثِ »: اهلل  رداء، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل اًمدَّ  قمـ أيب، 275صـ

َ  ًمـ أطمداً  ، وإنّ شمِمٝمده اعمالئٙم٦مُ  ُمِمٝمقدٌ  ّٓ  قمكمَّ  يّمكم   شك يٗمرغ ُمٜمٝم٤مف، طمتّ صالشمُ  قمكمَّ  رو٧ْم قمُ  إ

 أضم٤ًمدَ  شم٠ميمَؾ  قمغم إرض أنْ  مَ طمّر  اهللَ إنّ  :اعمقت وسمٕمد»اعمقت؟ ىم٤مل:  : وسمٕمدىم٤مل: ىمٚم٧ُم 

 .شرزقيُ  اهلل طمل   إٟمٌٞم٤مء، ومٜمٌل  

ٌَٞمٝم٘ملأظمرج و : اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل  س قمـ أٟمَ  ،69صـ "طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء"ذم  اًم
 ًٞمقـملوُمـ يريد اًمتٗمّمٞمؾ ومٚمػمضمع إمم رؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم اًم .شقنذم ىمٌقرهؿ يّمٚمّ  أطمٞم٤مءٌ  إٟمٌٞم٤مءُ »

.]اعمٞمٛمٜمل[                  .2/178أٟم٤ٌمء إذيمٞم٤مء سمحٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء،  "احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي"

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ف.زوُمُ ًمُ  اًمتٕمٔمٞمؿ أو :أي (1)

٤مين، اًمٓمٚمٞمٓمكم، ٟمزيؾ ىمرـم٦ٌم اعم٤مًمٙمل سمراهٞمؿ سمـ ُمنة اًمتجٞمٌل ُمقٓهؿ، اًمٙمتّ إ ؾمح٤مق سمـهق إ (2)

يمت٤مب "ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:  (.ه352)  سمٓمٚمٞمٓمٚم٦م ذم رضم٥م ًمٕمنم سم٘ملم ُمٜمفشمقذّم  ،اسمراهٞمؿ( وم٘مٞمف )أسمق

 (.1/339 "ُمٕمجؿ اعم١مًّمٗملم")                    ."ّم٤مئحاًمٜمّ

ذم شمٕمٔمٞمؿ أُمره  3، اًم٤ٌمب ومٞمام جي٥م قمغم إٟم٤مم ُمـ طم٘مقىمف  2اًم٘مًؿ  "اًمِّمٗم٤م" اٟمٔمر: (3)

.26، صـ2ووضمقب شمقىمػمه وسمّره، ومّمؾ، اجلزء 

ٌَُ٘مقَٟم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  (4) ـَ ؾَم ِذي ظْمَقاٟمِٜم٤َم اًمَّ ٜم٤َم اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوإِلِ ـَ ضَم٤مُؤوا ُِمـ سَمْٕمِدِهْؿ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ ِذي ﴿َواًمَّ

 وإن ،ٝمؿذيمر أؾمامئِ  هؿ سم٤معمٖمٗمرة قمٜمديريد أن يذيمَر  وٓ :أققل .أي٦م... [10:احلنم] ياَمِن﴾سم٤ِمإْلِ 

= 
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 فمؽـتِ أه ودِ شاهِ مَ  كرامُ إ، والـّبل شباِب أمجقع  ظظامُ إ

 ٦مَ ف، ُمـ ُمٙمّ ُمٙمٜمتِ أه ودِ ِم٤مهِ ُمَ  يمرامُ إو ف،ؾم٤ٌمسمِ أمجٞمع  قمٔم٤ممُ إ :فيمراُمِ إو فقمٔم٤مُمِ إ ـومِ 

ه، وُمـ اعمديٜم٦م قًمدِ قر، وُمَ راء وصمَ ، وهم٤مر طمِ ؿرىمَ إ ، ودارِ لط اًمقطمٝمٌَ ُمَ  ظمدجي٦مَ  يمٌٞم٧ِم 

ًَ  ،٤ٌمءه يم٘مُ دِ ٕم٤مهِ ف، وُمَ قاـمٜمِ ف، وُمَ ٞمقشمِ ه وسمُ يمٛمًجدِ  ف ُمُ ايمرإـ ٛمٙمِ ٤م يُ رف سمف مّ و قمُ أف وُم٤م عم

 .ُم٤منهذا اًمزّ  ف ذمقمٔم٤مُمُ إأن، و

ُمر أو ةً رّ دُ  30 صمالصملم سميِب  "٦مديّ اعمديٜم٦م رَ  رسم٦مُ شمُ " :ـ ىم٤ملومٞمٛمَ  ك ُم٤مًمٌؽ ومتَ أو

ًِ سمحَ  وىم٤مل:  ،ههمػمِ  قمٜمد وُمٜمزًم٦مٌ  ،قمٜمده ُمرٍ أ ٛم٦مُ وقمٔمَ  ضم٤مهٌ  :أي، اًم٘م٤مئؾ ىمدرٌ  ويم٤من هلذا ،فٌ

 وذم !٦ٌمٍ ـمٞمّ  ٤م همػمُ ّن أيزقمؿ   اهلل ومـ هب٤م رؾمقُل دُ  رسم٦مٌ شمُ  !فمم رضب قمٜم٘مِ إف ضَم طمقَ أ ُم٤م"

 اهللِ  ٞمف ًمٕمٜم٦مُ ومٕمٚمَ  ،ى حمدصم٤مً وَ آو أ صم٤مً دَ ث ومٞمٝم٤م طَم طمدَ أـ ُمَ »اعمديٜم٦م:  ىم٤مل ذم  فٟمّ أحٞمح اًمّّم 

 .(2)"(1)ش!مجٕملمأ ٤مسِ واًمٜمّ  واعمالئٙم٦مِ 

                                                          

= 

 ذًمؽ ٕنّ  :فيًتٖمٜمل قمـ ُمٖمٗمرة اهلل شمٕم٤ممم ورمحتِ  ؿ ٓقمٔمُ  ؿ ُم٤مقمٔمُ  وإن اًمٕمٌدَ  أنّ  يم٤من إُمُر 

ىم٤مل " :ي٘م٤مل ، ومالأدٍب  قءُ ؾُم  قمٜمف يٕمدّ  زُ اًمٙمٚمامت سمٌٕمض احل٤مٓت، واًمتج٤موُ  سمٕمَض  خيّص  رَف اًمٕمُ 

ريض اهلل شمٕم٤ممم "، سمؾ "شمٕم٤ممم قمٜمف اعمرشم٣م قمٗم٤م اهللُ قمكم  "، أو "شمٕم٤ممم ًمف ديؼ همٗمر اهللُاًمّّم  سمٙمرٍ  أسمق

ف وؾمالُمُ  صٚمقات اهللِ "، سمؾ "ىم٤مل ُمقؾمك أو قمٞمًك ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام"ي٘م٤مل:  يمام ٓ ،"قمٜمٝمام

ف ومٌٚمغ سم٢مقمزاز رسم   قمزّ  ،ضمٚمٞمالً  قمزيزاً  وإن يم٤من ىمٓمٕم٤مً - "وضمّؾ  ٜم٤م قمزّ ىم٤مل ٟمٌٞم  " :ي٘م٤مل ، يمام ٓ"قمٚمٞمٝمام

ٚمؼ ُمـ ًمٚمخَ  يّمّح  ك ُم٤مُمٜمتٝمَ  ُمقٓه ومقصَؾ  سم٢مضماللِ  ٛمٙمـ ًمٚمٌنم ُمـ اإلقمزاز، وضمّؾ يُ  أىمَم ُم٤م

رف ذًمؽ عمٙم٤من اًمٕمُ  يمؾ  ، "وضمّؾ  قمزّ "ف ورسم   ،"ؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم "وًمٙمـ  ،-اإلضمالل

 .إلُم٤مم أمحد رو٤م[]ا                                    اًمٗم٤مر سملم اعمًٚمٛملم.

، 301، صـ1870 يمت٤مب ومْم٤مئؾ اعمديٜم٦م، سم٤مب طمرم اعمديٜم٦م، ر: "اًمّمحٞمح"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (1)

ّٓ يمت٤مُب  ءٌ قمٜمدٟم٤م ر ُم٤م :ىم٤مل  قمـ قمكم ُم٤م  طمرمٌ  اعمديٜم٦مُ »:  لٌقمـ اًمٜمّ ،اهلل وهذه اًمّمحٞمٗم٦مُ  إ

أمجٕملم،  ٤مسِ واًمٜمّ واعمالئٙم٦مِ  اهللِ ًمٕمٜم٦مُ ، ومٕمٚمٞمف صم٤مً ى حمدِ ، أو آوَ صم٤مً دَ ث ومٞمٝم٤م طَم ـ أطمدَ إمم يمذا، ُمَ  سملم قم٤مئرٍ 

 اهللِ ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦مُ  ُمًٚمامً  رَ ـ أظمٗمَ ، ومٛمَ اعمًٚمٛملم واطمدةٌ  ٦مُ ُمّ ذِ » :وىم٤مل .شقمدٌل  وٓ ٘مٌؾ ُمٜمف سٌف يُ  ٓ

ٞمف، ومٕمٚمٞمف سمٖمػم إذن ُمقاًمِ   ىمقُم٤مً ـ شمقمّم ، وُمَ قمدٌل  وٓ ؾ ُمٜمف سٌف ي٘مٌَ  أمجٕملم، ٓ ٤مسِ واًمٜمّ واعمالئٙم٦مِ 

.شقمدٌل  وٓ ؾ ُمٜمف سٌف ي٘مٌَ  أمجٕملم، ٓ ٤مسِ واًمٜمّ  واعمالئٙم٦مِ  اهللِ ًمٕمٜم٦مُ 

 ٔمٞمؿ أُمره ووضمقبذم شمٕم 3، اًم٤ٌمب ومٞمام جي٥م قمغم إٟم٤مم ُمـ طم٘مقىمف  2اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (2)

= 
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 قؿقةظذ ابـ تَ  ظاء والرد  دم الّد  ف اشتؼبالُ 

 ، اهلل ُمًجد رؾمقلِ  اعمديٜم٦م ذم ذم ٙم٤مً ُم٤مًمِ  (1)اعمٜمّمقر ضمٕمٗمرَ  سمقأر ٟم٤مفمَ "و

شمٕم٤ممم  اهللَ نّ ٢موم :هذا اعمًجد ؽ ذمصقشمَ  عْ شمرومَ  ٓ !اعم١مُمٜملم ُمػمَ أ ي٤م": وم٘م٤مل ًمف ُم٤مًمٌؽ 

َٓ شَمْروَمُٕمقا  وم٘م٤مل: ىمقُم٤مً  َب دَّ أ ﴿﴾ [، 2 :]احلجرات َأْصَقاشَمُٙمْؿ وَمْقَق َصْقِت اًمٜمٌَِّل 

ْؿ قِمٜمَد َرؾُمقِل اهللِ﴾وم٘م٤مل:  ىمقُم٤مً  وُمدَح  قَن َأْصَقاهَتُ ـَ َيُٖمْم  ِذي  ﴿إِنَّ اًمَّ

ـَ ُيٜم٤َمُدوَٟمَؽ ُِمـ َوَراء احْلُُجَراِت﴾وم٘م٤مل:  ىمقُم٤مً  ذمَّ و ،[3 :]احلجرات ِذي  ﴿إِنَّ اًمَّ

 ضمٕمٗمرَ  سمقأًمف  (2)، وم٤مؾمتٙم٤منَ ٤مً ٞمّ ف طَم يمحرُمتِ  ت٤مً ٞمّ ُمَ  فطمرُمتَ  وإنّ  ،أي٦م... [4 :]احلجرات

 :؟ وم٘م٤مل اهلل رؾمقَل  ؾمت٘مٌُؾ أم أق، دقمُ أو اًم٘مٌٚم٦مَ  ؾمت٘مٌُؾ أ أَ  (3)اهلل أسم٤م قمٌد ي٤م :وىم٤مل

 َ  !اًم٘مٞم٤مُم٦م مم اهلل يقمَ إ ٞمؽ آدم سمِ أ ؽ ووؾمٞمٚم٦مُ ومٝمق وؾمٞمٚمتُ  ؟ؽ قمٜمفشمٍمف وضمٝمَ  ومِل

ُٝمْؿ  شمٕم٤ممم: اهلل ، ىم٤ملاهللُ فٕمع سمف ومٞمِمٗمّ ف واؾمتِمٗمِ ٚمْ اؾمت٘مٌِ سمؾ  ًَ َٚمُٛمقْا َأٟمُٗم ُْؿ إِذ فمَّ ﴿َوًَمْق َأنَّ

                                                          

= 

.36، صـ2شمقىمػمه وسمّره، ومّمؾ، اجلزء 

ف ؾمالُم٦م اًمؼمسمري٦م، عمٜمّمقر، وأُمّ ا أسمق ضمٕمٗمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمسهق  (1)

، ظمٗمٞمػ اًمٕم٤مرولم، ُمٕمرق اًمقضمف، ، ُمٝمٞم٤ٌمً ، ٟمحٞمٗم٤مً ر، ـمقيالً ويم٤من أؾمٛمَ  .ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم ًمدوُ 

، ويم٤من ومحؾ سمٜمل اًمٕم٤ٌمس هٞم٦ٌم، وؿمج٤مقم٦م، ورأي٤مً ، ٞمف ًم٤ًمٟم٤من ٟم٤مـم٘م٤منقمٞمٜمَ رطم٥م اجلٌٝم٦م، يم٠منّ 

ًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م، يم٤مُمؾ اًمٕم٘مؾ،  ، شم٤مريم٤مً ًمٚمامل، طمريّم٤مً  ويم٤من مج٤مقم٤مً  .، وده٤مء، وضمؼموشم٤مً وطمزُم٤مً 

٥م: أسم٤م اًمدواٟمٞمؼ، ًمتدٟمٞم٘مف ويم٤من يٚم٘مّ  .طمًـ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗم٘مف، وإدب، واًمٕمٚمؿ سمٕمٞمد اًمٖمقر،

ومـ سملم احلجقن ىم٤مل اًمّمقزم: دُ  .وؾمتلم ؾمٜم٦م ، وقم٤مش أرسمٕم٤مً ُم٤مت ُمٌٓمقٟم٤مً  .وحم٤مؾمٌتف اًمّمٜم٤مع

 ٦م ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وُمئ٦م.وسمئر ُمٞمٛمقن، ذم ذي احلجّ 

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم(.، 50 -6/48اعمٜمّمقر، -1173 "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء")

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ع وظمْمع.ظمِم :أي (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      يمٜمٞم٦م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ. (3)
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 .(1)"أي٦م... [64 :]اًمٜم٤ًمء ضَمآُؤوَك﴾

 والتسؾقؿُ   الـّبلظذ ةُ الالّص 

َٙمتَُف ُيَّمٚم قَن قَمغَم ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،قمٚمٞمف واًمتًٚمٞمؿُ  ةُ الاًمّّم  ا:ومـف
َ َوَُماَلئِ ﴿إِنَّ اهللَ

﴾ قمٜمده  يمرُت ذُ  رضمؾٍ  ؿ أٟمُػ رهمِ » :حٞمحوذم اًمّّم  .أي٦م... [56 :]إطمزاب اًمٜمٌَِّل 

 :"ؽٝم٤م ًميمٚمَّ  يِت صال ضمٕمُؾ ٠موم" :ٕم٥م عم٤م ىم٤ملسمـ يمَ  يَب ُٕ   وىم٤مل. (2)شقمكمَّ  ومٚمؿ يّمؾ  

 .(3)شٗمكٙمشمُ  ذاً إ»

ـُ وىم٤مل  ُٛمقا قَمغَم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (4)ديٜم٤مر اسم ٚم  ًَ ﴿وَم٢مَِذا َدظَمْٚمتُؿ سُمٞمُقشم٤ًم وَم

                                                          

ذم شمٕمٔمٞمؿ أُمره  3، اًم٤ٌمب ومٞمام جي٥م قمغم إٟم٤مم ُمـ طم٘مقىمف  2اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" اٟمٔمر: (1)

.27، 26، صـ2شمقىمػمه وسمّره، ومّمؾ، اجلزء  ووضمقب

خ، ...إًم شرهمؿ أٟمػ رضمؾ ذيمرت قمٜمده»يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب ] "اجل٤مُمع"اًمؽمُمذي ذم أظمرضمف  (2)

قمٜمده  يمرُت ذُ  رضمؾٍ  ؿ أٟمُػ رهمِ » :اهلل  ىم٤مل رؾمقل :هريرة ىم٤مل قمـ أيب ،808، صـ3545 ر:

 ؿ أٟمُػ ورهمِ  ،ًمف ٖمٗمرَ يُ  ىمٌؾ أن َخ اٟمًٚمَ  صمؿّ  قمٚمٞمف رُمْم٤منُ  َؾ دظَم  رضمؾٍ  ؿ أٟمُػ ورهمِ  ،قمكمَّ  يّمؾ   ومٚمؿ

.ش٦مَ اله اجلٜمّدظِم يُ  ومٚمؿ ؼمَ ده أسمقاه اًمٙمِ قمٜم كَ أدرَ  رضمؾٍ 

[، اهلل  أسمقاب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ]واًمرىم٤مئؼ واًمقرع قمـ رؾمقل "اجل٤مُمع"أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (3)
سمـ  أيَب  قمـ ،560، صـ2457 ، ر:سم٤مب ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم ذيمر اهلل وذيمر اعمقت آظمر اًمٚمٞمؾ ...إًمخ

 !وا اهللَُر اذيمُ  ٤مُس ٤م اًمٜمّأهّي  ي٤م» :وم٘م٤مل ٞمؾ ىم٤ممٚمث٤م اًمٚمَّ إذا ذه٥م صمُ  اهلل  يم٤من رؾمقُل  :يمٕم٥م ىم٤مل

 :ىم٤مل أيَب  ش!ضم٤مء اعمقت سمام ومٞمف !سمام ومٞمف ضم٤مء اعمقُت  !شمتٌٕمٝم٤م اًمرادوم٦م ضم٤مءت اًمراضمٗم٦مُ  !وا اهللَرُ اذيمُ 

 شُم٤م ؿمئ٧َم » :ىم٤مل ؟اليِت ًمؽ ُمـ َص  ُؾ ؿ أضمٕمَ ومٙمَ  قمٚمٞمَؽ  الةَ اًمّّم  ُر يمثِ أُ  إيّن  !اهلل رؾمقَل  ي٤م ٘مٚم٧ُم وم

ُم٤م » :ىم٤مل ؟ّمُػ ٤مًمٜمّوم :ىمٚم٧ُم  شًمؽ ومٝمق ظمػمٌ  وم٢من زدَت  ،ُم٤م ؿمئ٧َم » :ىم٤مل ؟سمعاًمر   :ىمٚم٧ُم  :[ىم٤مل]

 ومٝمق ظمػمٌ  وم٢من زدَت  ،ُم٤م ؿمئ٧َم » :ىم٤مل ؟لمٚمثَ وم٤مًمثُ  :ىمٚم٧ُم  :[ىم٤مل] شًمؽ ومٝمق ظمػمٌ  زدَت  إنو ،ؿمئ٧َم 

ٌُ  ٖمٗمرَ ويُ  ،ؽك مه  ٙمٗمَ شمُ  إذاً » :ىم٤مل !ٝم٤ميمٚم   ًمؽ صاليِت  ضمٕمُؾ أَ  :ىمٚم٧ُم  شًمؽ ىم٤مل ]. شؽًمؽ ذٟم

.طمًـ هذا طمدي٨ٌم  :[قمٞمًك أسمق

. اٟمٔمر شمرمجتف ذم: أمحد آقمالم ،ُمقٓهؿ ،لحِ ٛمَ صمرم اجلُ حمٛمد إ أسمق ،ٛمرو سمـ ديٜم٤مر اعمٙملقمَ هق  (4)

.143، 6/142، 5189 طمرف اًمٕملم، ُمـ اؾمٛمف قمٛمرو، ر: "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م"
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ُٙمْؿ﴾ ًِ ًّ  :ْؾ وم٘مُ  طمدٌ أ اًمٌٞم٧م يٙمـ ذم مل نإو" :[61 :قر]اًمٜمّ  َأٟمُٗم  لٌقمغم اًمٜمّ  المُ اًم

 أهؾ سمٞمقت ذم طم٤مرٌض  ف روطَم  ٕنّ ":(2)يىم٤مل اًم٘م٤مر .(1)"ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 .(3)"ؾمالماإل

 زيارُة قِز الـّبل 
ـِ ُمـ ؾُم  ٦مٌ ٤م ؾمٜمّ ٢مّن وم : هىمؼمِ  زي٤مرةُ  :ومـفا  ع قمٚمٞمٝم٤م، وومْمٞمٚم٦مٌ اعمًٚمٛملم اعمجٛمَ  ٜم

 ،قيِت ُمَ  سمٕمد يِن ـ زارَ ُمَ »و (4)شلٗم٤مقمتِ ًمف ؿَم  ٧ْم ٚمّ طَم  يىمؼمِ  ـ زارَ ُمَ »:  ومٞمٝم٤م، ىم٤مل ٥ٌم ُمرهمَّ 

 رْ يزُ  ـ ملُمَ »و (6)ش٤ميِن ٗمَ وم٘مد ضَم  ،يِن رْ يزُ  ومل اًمٌٞم٧َم  ـ طم٩مَّ ُمَ »و (5)شطمٞم٤ميِت  ذم ينام زارَ ٟمّ ٠مومٙم

 وىم٤مل .سمف قمغم وضمقب اًمزي٤مرة سمٕمد آؾمتٓم٤مقم٦م لَّ دِ وىمد اؾمتُ  .(7)ش٤مينٗمَ وم٘مد ضَم  يىمؼمِ 

                                                          

.229، صـ10 ، اجلزء19894 ، ر:61 اًمٜمقر، حت٧م أي٦م: "شمٗمًػمه"ر ذم ضمري أظمرضمف اسمـ (1)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                      ."ذح اًمِمٗم٤م"ذم  (2)

.2/118، ومّمؾ، 4، اًم٤ٌمب ومٞمام جي٥م قمغم إٟم٤مم ُمـ طم٘مقىمف  2اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (3)

، يمت٤مب احل٩ّم، سم٤مب زي٤مرة ىمؼم رؾمقل اهلل  "يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌّزار"اٟمٔمر:  (4)

ـ ُمَ »: ٌل قمـ اًمٜمّيد، قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ قمٛمر، محـ سمـ زَ قمٌد اًمرّ  ، سمٓمريؼ2/57، 1198 ر:

.شًمف ؿمٗم٤مقمتل ٧ْم طمٚمّ  ،زار ىمؼمي

 قمـ طم٤مـم٥ٍم ، 2/351، 2668 يمت٤مب احل٩ّم، سم٤مب اعمقاىمٞم٧م، ر: "اًمًٜمـ"ٓمٜمل ذم أظمرضمف اًمدارىمُ  (5)

 ـ ُم٤مت سم٠مطمدِ وُمَ  ،طمٞم٤ميِت  ذم يِن ام زارَ ومٙم٠مٟمّ  ُمقيِت  سمٕمد يِن ـ زارَ ُمَ » :اهلل  ىم٤مل رؾمقُل  :ىم٤مل

.شاًم٘مٞم٤مُم٦م لم يقمَ ٕم٨م ُمـ أُمٜمِ لم سمُ احلرُمَ 

٤ٌّمن ذم  أظمرضمف اسمـ (6) ، قمـ 73، صـ3حت٧م: اًمٜمٕمامن سمـ ؿِمٌؾ، اجلزء  "يمت٤مب اعمجروطملم"طِم

.شيُزريِن، وم٘مد ضمٗم٤مين طم٩مَّ اًمٌٞم٧َم وملـ ُمَ » :اهلل  ىم٤مل رؾمقل قمٛمر ىم٤مل: اسمـ

ـُ  (7)  قمـ ،221، صـذم ذيمر ومْمؾ زي٤مرة اًمٜمٌّل  16اًم٤ٌمب  "اًمدّرة اًمثٛمٜمٞم٦م"اًمٜمَّج٤مر ذم  أظمرضمف اسم

.شيُزر ىمؼَمي وم٘مد ضَمَٗم٤ميِن  ملـ ُمَ » :اهلل  ىم٤مل رؾمقل ىم٤مل: قمكم 
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ه مم ىمؼمِ إطم٤مل اًمر   ؿمد   ٤مس، وواضم٥ٌم سملم اًمٜمّ  (2)ُم٤ٌمطم٦مٌ  اًمزي٤مرةَ  نّ ٢موم" :(1)قمٛمران اًمٗم٤مرد سمقأ

. (3)"ومرضٍ  وضمقَب  ٓ ،وشمرهمٞم٥ٍم  ٟمدٍب  ضمقَب هٜم٤م وُ ٤ميريد سم٤مًمقضمقب ه. 

ـُ وىمد ومرّ " ًّ طمٞم٨م طمرّ  (4)ٞمٛمٞم٦مشمَ  ط اسم ه ط همػمُ ومرَ أيمام  ، لًٌمزي٤مرة اًمٜمّ  ٗمرَ م اًم

قمٚمٞمف  قمٌ ٙمه حمدُ ًميورة، وضم٤مطمِ يـ سم٤مُمـ اًمد   ُمٕمٚمقمٌ  رسم٦مً ي٤مرة ىمُ اًمزّ  يمقنُ " :طمٞم٨م ىم٤مل

ومٞمف  ع اًمٕمٚمامءُ مجَ أُم٤م  حتريؿَ  نّ ٕ :قابمم اًمّمَّ إ ُب ىمرَ أ اًمث٤مين (5)وًمٕمّؾ  ."سم٤مًمٙمٗمر

 .(6)"هذا اًم٤ٌمب ؼ قمٚمٞمف ذمحتريؿ اعم٤ٌمح اعمتٗمَ  ف ومقَق ٕٟمّ  :يٙمقن يمٗمراً  ،سم٤مٓؾمتح٤ٌمب

اعمذيمقر  ك، ويمؾ  ٝمَ تًمٞمس هل٤م ُمٜم لف اًمتح٤مر طم٘مقىمِ ُمـ سمِ  ذيمرٟم٤م ىمٓمرةً  يهذا اًمذ

 ي.ًمٚم٘م٤مر "فذطمِ "و ًمٚم٘م٤ميض "ٗم٤ماًمِّم "ُمـ يمت٤مب  ُمٚمت٘مطٌ 

                                                          

احل٤مج اًمٗم٤مد اعم٤مزوين ٟمزيؾ اًم٘مػموان اًمِمٝمػم  قمٛمران ُمقؾمك سمـ قمٞمًك سمـ أيب اًم٘م٤ميض أسمقهق  (1)

ىمالدة اًمتًجٞمالت واًمٕم٘مقد " :. ُمـ شم٠مًمٞمٗمفه430ذم ؾمٜم٦م  شمقذّم  ،اعم٤مًمٙمل قم٤ممل اعمٖمرب "اعم٘مٞمكم"ـسم

 ."اًمرائؼ ذم شمدسمػم اًمٜم٤مؿمئ ُمـ اًم٘مْم٤مة وأهؾ اًمقصم٤مئؼ اعمذه٥م"و "وشمٍمف اًم٘م٤ميض واًمِمٝمقد

(.6/371 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 .يمٞمدٍ ٠مشم أؿمدَّ  داً ُم١ميمَّ  ٟمدسم٤مً  يٜمدَب  سمؾ جي٥م أن ،٤مسيمزي٤مرة ؾم٤مئر اًمٜمّ  فشمُ شمٙمقن زي٤مر ومال :( أي2)

.]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

الة قمٚمٞمف ذم طمٙمؿ اًمّّم  4، اًم٤ٌمب ومٞمام جي٥م قمغم إٟم٤مم ُمـ طم٘مقىمف  2اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (3)

وومْمٞمٚم٦م َُمـ زاره وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف  واًمتًٚمٞمؿ وومرض ذًمؽ وومْمٞمٚمتف، ومّمؾ ذم طمٙمؿ زي٤مرة ىمؼمه 

.54، صـ2ويمٞمػ يًٚم ؿ ويدقمق، اجلزء 

 .5/287، 1063يمت٤مب ُم٤ًمئؾ ُمٜمثقرة، ومّمؾ، ُم٠ًمًم٦م: "اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى"أي: ذم  (4)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[ .[13، صـ1 اًمٗمّمؾ "اجلقهر اعمٜمّٔمؿ": ]أي: ذم ل طمجر اعمٙمّ  ىم٤مًمف اإلُم٤مم اسمـ (5)

، ومّمؾ ذم طمٙمؿ زي٤مرة 4، اًم٤ٌمب ومٞمام جي٥م قمغم إٟم٤مم ُمـ طم٘مقىمف  2اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (6)

. ،2/152ىمؼمه 
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 الثاينالػصؾ 

 فَمـ فعؾَ  وحؽؿُ  ف تـؼقِص  دم حتريؿِ 

 ،هُمـ حت٘مػمِ  قعٍ ف سمٜمَ ِّم ٜمت٘مِ ُمُ  قمغم ىمتؾِ  ٦مُ إُمّ  وأمجٕم٧مف، يمت٤مسمِ  ذم أذاهشمٕم٤ممم  م اهللُطمرّ 

ِ  :أي-ف ه وؾم٤مسم  جي٥م ُمـ شمقىمػمِ  ظمالف ُم٤م  ومٗملف، طم٘م   ذم وممإَ سمٓمريؼ  -فؿم٤ممت

اًمٜمٌلَّ  ضمُؾ اًمّر  قم٤مَب  ًمق" :(1)"ظم٤منْ  ىم٤ميض"
  ذم  (2)

ٍ
ًمق " :اًمٕمٚمامء وًمذا ىم٤مل سمٕمُض  ،يم٤من يم٤مومراً  رء

  اًمٜمٌلَّ  ـ قم٤مَب ُمَ " :(5)اًمٙمٌػم طمٗمصٍ  أيبوقمـ  ."وم٘مد يمٗمر (4)"ػمٕمَ ؿُم " :(3)ٌلاًمٜمّ ٕمر ىم٤مل ًمَِم 

وًمق  ،(7)"يمٗمرٌ  (6)ٌِل اًمٜمّ  ؿمتؿَ  أنّ " :"إصؾ" ذم رَ يمَ وذَ  ."رٗمَ ٕمراشمف اًمٙمريٛم٦م وم٘مد يمَ ُمـ ؿَم  ةٍ ٕمرسمَِم 

                                                          

قرّم تاعم ،رهم٤ميناًمّديـ طمًـ سمـ ُمٜمّمقر إوزضمٜمدي اًمٗمَ  ًمإلُم٤مم ومخر "ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤منْ "أي:  (1)

 (.2/218 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                                   ه. 592ؾمٜم٦م 

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                     ؿ. اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  (2)

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                     ؿ. اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمّ صغّم  (3)

 مٜمقعٌ  ؼ سمف ومٞمام يتٕمٚمّ  اًمتّمٖمػمَ  أنّ  [211]اٟمٔمر صـ ُمٜم٤موىمدّ  ،سم٤مًمتّمٖمػم قمغم وضمف اًمتح٘مػم :أي (4)

ذم شمّمٖمػم  "انڑکا"ٜم٤م ف ذم ًم٤ًمٟمِ ٦م، سمؾ ىمد جيلء ًمٚمتٕمٔمٞمؿ، وُمث٤مًمُ ، وإن يم٤من قمغم ضمٝم٦م اعمحٌّ ُمٓمٚم٘م٤مً 

ّٓ ي٘م٤مل  ٓ ،إٟمػ :أي "انک" ذم اعمٜمع واًمتحريؿ،  ذم إٟمػ اجلًٞمؿ، وُمع ذًمؽ وم٤مإلهي٤مم يم٤مٍف  إ

ًَ  ٞمحٌػ ُمَّم  :أن ي٘مقًمقا وىمد نك اًمٕمٚمامءُ  اًمذيـ  ،ٕمراءاًمِّم  ُم٤م اىمتحٛمف سمٕمُض  ، ومٚمٞمجتٜم٥ْم ٞمجدٌ أو ُم

شمّمٖمػم اًمقضمف ]أي:  "اڑھکنایں"أو  "ڑھکما"ُمـ ىمقهلؿ ذم اًمٜمٕم٧م اًمٙمريؿ  ،هيٞمٛمقن وادٍ  ؿ ذم يمّؾ هُ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                                 وأُمث٤مل ذًمؽ. واًمٕمٞمقن[

 (. ه264احلًـ )ت طمٗمص اًمٙمٌػم اًمٌخ٤مري، أظمذ اًمٗم٘مف قمـ حمٛمد سمـ هق أمحد سمـ طمٗمص أسمق (5)

 .(19، 18صـ "اًمٗمقائد اًمٌٝمّٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م")

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                     ؿ.اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ  صغّم  (6)

يمت٤مب اًمًػم، ومّمؾ ذم ُم٤ًمئؾ اعمرشمديـ وأطمٙم٤مُمٝمؿ، ٟمقع آظمر ومٞمام  "اعمحٞمط اًمؼمه٤مين"اٟمٔمر:  (7)

 ."إصؾ"، ٟم٘ماًل قمـ 5/560يٕمقد إمم إٟمٌٞم٤مء، 
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 .(4)"ف يمٗمرٟمّ أ" :(3)"(2)ةالر اًمّّم ٟمقادِ " ذمذيمر  ،(1)"اًمٜمٌل   ـّ ضُم " :ىم٤مل

ـَ ُي١ْمُذوَن َرؾُمقَل اهلل﴿َواًمَّ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ،[61 :]اًمتقسم٦م هَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ﴾ ِذي

ُمـ  قعٍ سمٜمَ  :[ أي53 :]إطمزاب ﴿َوَُم٤م يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ َأن شُم١ْمُذوا َرؾُمقَل اهللِ﴾: وىم٤مل 

ـَ : ًمف اًمتٕمريضحتريؿ  ذمىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  .فسمٕمد م٤مشمِ  ف وٓ طمٞم٤مشمِ ذم ى، ٓإذَ  ِذي ٤َم اًمَّ ﴿َي٤م َأهي 

 .(5)"اًم٘م٤مريذح " ذميمذا [ 104 :]اًمٌ٘مرة آَُمٜمُقْا َٓ شَمُ٘مقًُمقْا َراقِمٜم٤َم َوىُمقًُمقْا اٟمُٔمْرَٟم٤م﴾

 ّب جقه الَس الؽالم دم وُ  تصاريػ

ًَ  قمؿ  أوهق  (ف٤مسمَ قم أو  اًمٜمٌلَّ  ـ ؾم٥مَّ ُمَ  مجٞمعَ  أنّ ) شمٕمٚمؿَ  أن وجي٥م  :٥ّم ُمـ اًم

 ذم ٘مّم٤مً سمف ٟمَ  حلَؼ أ أو) يًٌف ومل ،فَّم ف وٟم٘مَ وم٘مد قم٤مسمَ  "ؿ ُمٜمفقمٚمَ أ (6)النٌ ومُ " :ـ ىم٤ملُمَ  نّ ٢موم

                                                          

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                     ؿ. اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  (1)

اًمٕمزيز سمـ أمحد اًمٌخ٤مري، احلٚمقائل، شمقذّم ؾمٜم٦م  إئّٛم٦م قمٌد ًمِمٛمس "يمت٤مب اًمٜمقادر" أي: (2)

 .(5/466 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                     . ه456

ّمؾ ذم ُم٤ًمئؾ اعمرشمديـ وأطمٙم٤مُمٝمؿ، ٟمقع آظمر ومٞمام يمت٤مب اًمًػم، وم "اعمحٞمط اًمؼمه٤مين"اٟمٔمر:  (3)

 ."ٟمقادر اًمّّمالة"، ٟم٘ماًل قمـ 5/560يٕمقد إمم إٟمٌٞم٤مء، 

، 4يٙمقن، اجلزء  ٓ يٙمقن يمٗمرًا ُمـ اعمًٚمؿ وُم٤م يمت٤مب اًمًػم، سم٤مب ُم٤م "ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤منْ " (4)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  468صـ

 .386، 2/385، 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"أي: ذم  (5)

ـَ الطامة الؽُ     (6)  ةجديّ زى ظذ ضاغقة ال

 يمام [151-6/146، 1، اًم٤ٌمب 4]اًم٘مًؿ  "ٟمًٞمؿ اًمري٤مض"٤مضمل ذم ٗماخلَ  ٕماّلُم٦مذيمره اًم

اهلٜمدّي٦م ] ٦مديّ جيمٌػم اًمٜمَ "قهْ گٜمْگَ "ؼمى قمغم ـم٤مهمٞم٦م اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمُ  ًمف، وومٞمف إىم٤مُم٦مُ  اًمٕمزوُ  ي٠ميت

 ([167، 166، 8/163، 143طمرف اًمراء، ر: "ٟمزه٦م اخلقاـمر"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) [اًمِديقسَمٜمِْدّي٦م

 "ٟمزه٦م اخلقاـمر"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "اًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م"ه ح ذم يمت٤مسمف اًمذي ؾماّم ف سَّ أن، وم٢مٟمّ 

ّٓ ُم٤م هل  !واهللِ وٓ ([167، 166، 8/163، 143طمرف اًمراء، ر:  سمف أن اهللُعم٤م أُمر  ىم٤مـمٕم٦مٌ  إ

 "؟ فقمٚمٛمِ  ؾمٕم٦مِ وضمدمتقه ذم  ٟمص   ّمقص، وأي  ًمٜمّسم٤م سمٚمٞمس صم٤مسم٧ٌم قمٚمؿ إ ؾمٕم٦مَ  أنّ "سمـ !:ؾيقَص 
= 



 117 الباب الثاني في الُنبّوات

 ًِ  أو) فوأصقًمِ ف قمغم ىمقُمِ  أطمداً  َؾ يم٠من يٗمْم   (فٌِ ًَ ٟمَ  أو)ف تِ ٚم٘مف وظمٚم٘مَ ؼ سمخُ ٤م يتٕمٚمّ مّ  (فٟمٗم

ف ج٤مقمتِ ف يمُِم ُمـ صٗم٤مشمِ  صٗم٦مٍ  :أي (فُمـ ظمّم٤مًمِ  ظمّمٚم٦مٍ  أو)ومٞمام جي٥م ُمٜمف  (1)سم٘مّمقره (فيٜمِ دِ 

ٌَّ  أو) يٚمٞمؼ سمف شمٕمريْم٤مً  ٓ ف ُم٤مطم٘م   ذمىم٤مل  (أو)ف، ويمرُمِ   ٝمف ؿم
ٍ
 أوًمف  قمغم ـمريؼ اًم٥ًم   سمٌمء

 
ِ
ًَ ىميٙمـ  ن ملإو ًمف، اًمتٜم٘مٞمصِ  :أي (قمٚمٞمف اإلزراء  :أي (فٟمِ ٠مًمِم اًمتّمٖمػمِ  أو) ٥ّم ّمد اًم

ومٝمق  ،صِ اًمتٜم٘مٞم ىمّؾ أسمٛمٕمٜمك  (ُمٜمف ض  اًمٖمَ  أو)ف ُمـ صٗم٤مشمِ  صٗم٦مٍ  أوف، ه يمتّمٖمػم اؾمٛمِ حت٘مػمِ 

 ،٦مإئٛمّ ُمـ  واطمدٍ  قمٚمٞمف همػمُ  يمام ٟمصَّ  ،٦مإُمّ  سم٢ممج٤معاًم٘متؾ  ٥ُم ، وُمًتقضمِ دّ ُمرشمَ  يم٤مومرٌ 

ّٓ  ،طمدٌ أػ ومٞمف خي٤مًمِ  ومل ـُ  إ ف ٌٕمْ يتّ  ومل ،سمف  ـ اؾمتخػَّ ُمَ  يمٗمرِ  دمِ سمٕمَ  (2)زم اًم٘م٤مئؾطَم  اسم

                                                          

= 

ه١مٓء وا إمم اٟمٔمرُ  !ًمٚمٛمًٚمٛملمومٞم٤م  [.55اًمٌح٨م ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، صـ "اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمؼماهلم"]

، سمؾ واًمٕمروم٤منَ  قن ٕٟمٗمًٝمؿ اإليامنَ قمُ ُم٤من، ويدّ ٝمؿ ذم هذا اًمزّ قن يمؼماء ـم٤مئٗمتِ ؿ يدقمَ اًمذيـ هُ 

اهلل  ويم٤من ومْمُؾ  ،ٚمؿيٙمـ يٕم مل ُم٤م ٛمف اهللُ ـ قمٚمّ اًمٕمٚمؿ قمغم ُمَ ٚمقٟمف ذم ، ويٗمْم  ٞمٓم٤منَ يمٞمػ يٕمٌدون اًمِّم 

ٝمؿ ٚمقن ٟمٌٞمَّ ف وُمقٓه، وم٤معمًٚمٛمقن يٗمْم  ام يٛمٞمؾ إمم ُمقئٚمِ إٟمّ  أطمدٍ  يمؾَّ  أنّ  وًمٙمـ إُمرَ  ،قمٚمٞمف قمٔمٞمامً 

  َطمقَل  ضمٞمؿ، وٓاًمرّ  اًمٓمريدَ  ٝمؿ ذًمؽ اًمٌٕمٞمدَ ٝمؿ ووًمٞمَّ حقن ؿمٞمخَ لم، وه١مٓء يرضم  قمغم اًمٕم٤معم 

ّٓ  ةَ ىمقّ  وٓ  .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                   .!سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ إ

 يـ.وم٤مًمْمٛمػمان اعمجروران يمالمه٤م ًمٚمدّ  ،يـيـ ومٞمام هق ُمـ واضم٤ٌمت اًمدّ اًمدّ  ىمّمقرُ  :أي (1)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

ًَّ "قمـ  ٟم٘مالً  [138، 6/137] 4ذم صدر اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"هذا يمالم  (2)  1]اًم٤ٌمب  "ٞمػ اعمًٚمقلاًم

اعم٠ًمًم٦م إُومم ذم ٟم٘مؾ يمالم اًمٕمٚمامء ذم وضمقب ىمتٚمِف،  1ذم طمٙمؿ اًم٤ًمّب ُمـ اعمًٚمٛملم، اًمٗمّمؾ 

 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم". و2/56 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")، اٟمٔمر شمرمجتف: 122، 121ٚمف، صـودًمٞم

ً  ٦م واًمدّ اعمٚمّ  ه شم٘ملف واضمتٝم٤مدِ ع قمغم ضمالًمتِ ًمإلُم٤مم اعمجٛمَ  [(5/577 ]اٟمٔمر شمرمجتف:  ٌٙمليـ اًم

ىم٤مل ذم صدر  ٞم٤مو٤مً اًمٗمْمؾ قم اًم٘م٤ميض أسم٤م ًمٙمـ اإلُم٤ممَ  ، [(578، 5/577 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 يٕمٜمل ،حمٛمد قمكم سمـ أمحد اًمٗم٤مرد هق أسمق-٦م اًمٔم٤مهريّ  وأؿم٤مر سمٕمُض "ف: ل ُمٜمف ُم٤م ٟمّم  اًم٤ٌمب إوّ 

ـَ  ]أي: ذم  "ُمٜم٤مهىمدّ  ُم٤م واعمٕمروُف  ،ػ سمف إمم اخلالف ذم شمٙمٗمػم اعمًتخِ  -طمزم اعمذيمقر اسم

ـَ  أنّ  :هذا ومٔم٤مهرُ  .اهـ[ 134صـ، 2اجلزء ، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" طمزم أؿم٤مر ومٞمف إمم  اسم

= 
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 ُمردودٌ   سمف ػ  تخِ شمٙمٗمػم اعمً ذماخلالف  إممسمف  (2)فوإؿم٤مرشمُ  ،سمف (1)قمؼمةَ  قمٚمٞمف، وٓ طمدٌ أ

 .(3)"ءٗم٤مذح اًمِّم " ذم ٗم٤مضملاخلَ يمذا ىم٤مل  ،قمٚمٞمف

 حؽُؿ شاب  الـّبل

، (4)ٜمفؾ يمام ٟمٌٞم  ٘متَ ، يُ اًم٤ًمّب  ومٞمف طمٙمؿُ  ًمف، واحلٙمؿُ  ومٝمق ؾم٤مب  "وومٞمف: 

و أيم٤من  ومٞمف شمٍمحي٤مً  يٟمٛمؽم وٓ ،ُمـ ومّمقل هذا اًم٤ٌمب قمغم هذا ومّمالً  لٟمًتثٜم وٓ

 يٚمٞمُؼ  ٓ ًمٞمف ُم٤مإ٥م ًَ و ٟمَ أًمف،  ةً ك ُمّي و متٜم  أ٤م قمٚمٞمف، قمو دَ أ ،ٜمفٕمَ ـ ًمَ ، ويمذًمؽ ُمَ شمٚمقحي٤مً 

ًُ  ف اًمٕمزيزةِ ضمٝمتِ  ذم -َح زَ وُمَ  ٕم٥َم ًمَ  :أي- ٨َم ٌَ و قمَ أ ،(5)مّ ف قمغم ـمريؼ اًمذَ ٜمّمٌِ سمٛمَ   خٍػ سم

 ه قمػمَّ  أو، ورٍ ُمـ اًم٘مقل وزُ  رٍ وُمٜمٙمَ  وهجرٍ  ،ُمـ اًمٙمالم
ٍ
رى ُمـ اًمٌالء ٤م ضَم مّ  سمٌمء

                                                          

= 

ً   ىم٤مًمف اإلُم٤ممُ  ُم٤م ٞمف قمـ همػمه، وٟمص  حيٙمِ  ظمالٍف  ن ُمٕمٜمك وم٢مذَ  "ومٞمف ف هق اعمخ٤مًمُػ أٟمّ " :ٌٙملاًم

ـُ  ،ذم اعم٠ًمًم٦م ًمٚمٕمٚمامء ظمالوم٤مً  أنّ  ؿ اًمٜم٤مفمرَ قهِ يُ  يمالُم٤مً  رَ يمَ ذَ  :"أؿم٤مر" ـّ  ،خم٤مًمٗم٤مً  طمزمٍ  طمٞم٨م يرى اسم  ومٞمٔم

 ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[.                      واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ،ومٞمف ٗم٤مً ٚمَ ًمف ؾَم  أنّ 

 ي٤ٌممم هبؿ ذم ظمالٍف  ٓ ٦مَ اًمٔم٤مهريّ  قا أنّ ، وىمد ٟمّّم سمؾ فم٤مهري   ،يٕم٦مف ًمٞمس ُمـ قمٚمامء اًمنّم ٕٟمّ  (1)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                                       سمخالومٝمؿ ذم اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع. ، وٓوٟمزاعٍ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    .ًمخإ... قًمف هذاطمزم سم٘م إؿم٤مرة اسمـ :أي (2)

 .151-6/137ذم شمٍميػ وضمقه إطمٙم٤مم...،  4اًم٘مًؿ  "ٟمًٞمؿ اًمري٤مض"أي: ذم  (3)

ف  1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م"أي: ذم  (4)  .143، 142، صـ2، ومّمؾ، اجلزء ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ذم طم٘م 

ًَّ  ف إؿم٤مرةٌ ًمٕمٚمّ " (5) ، 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"]أي: ذم  اًم٘م٤مريىم٤مًمف  "ٝمقإمم آطمؽماز قمـ اخلٓم٠م واًم

ًَ أصٚمُ " :هق اًمرضمؾِ  ُمٜمّم٥ُم  :أققل [.ُمٚمت٘مٓم٤مً  2/391اًم٤ٌمب إّول،   ٦مُ ف، هذا هق طم٘مٞم٘مٌُ ف وطم

، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"ذم ]أي:  ٗم٤مضملىم٤مًمف اخلَ  ."اؿمتٝمر سملم اًمٕمقام ُم٤م اعمٜمّم٥م، ٓ

اًمذي  نّ ٢موم :لميـ اًمٙمريٛمَ اخلالف ذم إؾمالم إسمقَ  ر ُمـذيمَ  يُ قماّم  ومٞمٙمقن اطمؽمازاً  ُمٚمت٘مٓم٤ًم[ 6/146

هذا ًمٙم٤من  ؿ قمـ ذًمؽ، وًمق أراد سمف أطمدٌ ، طم٤مؿم٤مهُ  ًمف ذيمره قمغم ـمريؼ اًمذم  يَ  ه ٓذيمر همػمَ يَ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                 .اخلالف ذم اًم٤ٌمب ىمقُل  احلؼَّ  رض أنّ ومُ  ، وإنىمٓمٕم٤مً  ٗمراً يمُ 
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ٌَ  سمٌٕمضِ  (1)فهمٛمَّم  أو ،-ن٘مر واًمٙمَ يم٤مًمٗمَ -واعمحٜم٦م قمٚمٞمف   اجل٤مئزةِ  ٦مِ نميّ اًمٕمقارض اًم

  إمج٤معٌ ف يمٚم   (3)وهذا .يفًمدَ  (2)قمٚمٞمف، اعمٕمٝمقدةِ 
ِ
اًمٗمتقى ُمـ اعمجتٝمديـ  ٦مِ وأئٛمّ  ُمـ اًمٕمٚمامء

 .(4)"اً رّ ضَم  ؿَّ هٚمُ  إمم ح٤مسم٦م ن اًمّّم ُمـ ًمدُ 

،  ّمفـ شمٜم٘مّ ومٞمٛمَ  فوأصح٤مسمِ طمٜمٞمٗم٦م  أيبقمـ ) ةٌ دّ ف رِ ٟمّ أ :أي (فُمثٚمَ  ي  ؼَم اًمٓمَ ٙمك وطَم )"

 .(5)"فأىمقاًمِ ُمـ  ىمقلٍ  ذم (سمفيمذَّ  أو)  فتَ ف وحمٌّ شمَ ُمقدَّ  ن ىمٓمعَ ٠مأ ُمٜمف سمشمؼمّ  :أي (ُمٜمف ئرسمَ  وأ

 يتٞمؿُ  ،(7)ُل اجلاّم ":  ٌلاًمٜمّ  ذمـ ىم٤مل ومٞمٛمَ  (6)ـ اًم٘م٤مسمزًَ احلَ  سمقأك ومتَ أو

 لم ُمٓم٤مسمٌؼ اًمقصٗمَ  سملم اجلٛمعَ  ًمٕمّؾ " اًم٘م٤مري:ىم٤مل  .ف سمذًمؽٝمقر اؾمتٝم٤مٟمتِ ًمٔمُ  :(8)"ـم٤مًم٥ٍم  أيب

ًّ  ذمًمٚمقاىمع  ّٓ وال، ١ماًم  .(9)"شمٙمٗمػم ص٤مطم٥م اعم٘م٤مل ذم لُمٜمٝمام يٙمٗم واطمدٍ  ومٙمؾ   إ

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     ص.ٟم٘مّ  :أي ،ٝمٛمٚم٦مٍ ُمُ  سمّم٤مدٍ  (1)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    .ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء  اعمٕمت٤مدة سمٞمٜمف وسملم :أي (2)

يمام ذم  ،ٝمؿ٦م يمٚم  قمـ إئٛمّ  ُمٜم٘مقًم٦مٌ  هذه اًمٕم٤ٌمرةَ  وأنّ  ،اإلمج٤مع ومٞمف م سمٞم٤منُ ىمد شم٘مدّ "ٗم٤مضمل: ىم٤مل اخلَ  (3)

" ًَّ ً   "ٞمػ اعمًٚمقلاًم ذم وضمقب  1ًمٗمّمؾ  طمٙمؿ اًم٤ًمّب ُمـ اعمًٚمٛملم، اذم 1] اًم٤ٌمب  "ٌٙملًمٚم

، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"] [،120، 119ذم ٟم٘مؾ يمالم اًمٕمٚمامء ودًمٞمٚمف، صـ 1ىمتٚمف، اعم٠ًمًم٦م 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                    . اهـُمٚمت٘مٓم٤ًم[  6/147

 .2/391، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م ذح" (4)

 .2/392ًف، اعمرضمع ٟمٗم (5)

احلًـ إٟمدًمز اعمٕمروف  قمكم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ اعمٕم٤مومري اًم٘مروي إٟمدًمز احل٤مومظ أسمقهق  (6)

 "قم٘م٤مئد" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه403 ؾمٜم٦م وشمقذّم  324ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،ٞمف اعم٤مًمٙمل٘مًمٗما "اًم٘م٤مسمز اسمـ"ـسم

ذم  "داًمٙمت٤مب اعمٛمٝمّ "و ،"٠مذح اعمقـمّ "سمٙمر اعمٕم٤مومري ذم  ٕيب "اعمٚمخص ذم شمٚمخٞمص اًم٘مٌس"و

 (.5/549 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                                .ذًمؽ وهمػم ت،٤مياًمٗم٘مف اًمد

 [.اعمٞمٛمٜمل]            سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م[. م أمحد رو٤م[. ]ُمٕمٜمك اجلاّمل ٟمٗمًف]اإلُم٤مؿمؽمسم٤من.  (7)

 .134، صـ2، اجلزء 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (8)

 .2/395، 1طمٙم٤مم، اًم٤ٌمب ذم شمٍّمف وضمقه إ 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م ذح" (9)
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 ،دُ ؾمقَ أ  اًمٜمٌلَّ  نّ إ :ـ ىم٤ملُمَ "ؾمحٜمقن:  ص٤مطم٥ُم  (1)ؾمٚمٞمامن أيبمحد سمـ أوىم٤مل 

 اموإٟمّ  ،هسم٠مُمرِ  يم٤من ضم٤مهالً  إذا ،فهذا اًم٘م٤مئؾ سمٙمذسمِ  يٙمـ شمٙمٗمػمُ  ومل" :اًم٘م٤مريىم٤مل  .(2)"ؾ٘متَ يُ 

 .(3)"هر سم٘مّمد اؾمتح٘م٤مرِ يٙمٗمَّ 

ومٕمؾ " :وم٘م٤مل !اهلل رؾمقلِ  وطمؼ   ٓ :ىمٞمؾ ًمف رضمؾٍ  ذم) ؾمٚمٞمامن أيب ـُ اسم (وىم٤مل)

 طمّؼ  ذماهلل  قمدوَّ  شم٘مقل ي٤م ُم٤م :، وم٘مٞمؾ ًمفىمٌٞمح٤مً  ذيمر يمالُم٤مً و "...اهلل يمذا ويمذا سمرؾمقل اهللُ

 ("اهلل رؾمقل"ـسم َب اًمٕم٘مرَ  أردُت  امإٟمّ  :ىم٤مل ، صمؿّ لِ إوّ ف ُمـ يمالُمِ  ؿمدَّ أوم٘م٤مل  !اهلل رؾمقل

 سم٤مإلرادة٦م رومٞمّ ؾم٤مًم٦م اًمٕمُ ًمٚمرّ  شم٠مويالً  ،ٚمؼط قمغم اخلَ ٚمّ وؾُم  احلّؼ  ـ قمٜمدُم َؾ أرؾِم ف ٟمّ ٢موم ليٕمٜم

 .(4)اًم٘م٤مري٦م، يمذا ىم٤مل قمٜمد اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞمّ  وهق ُمردودٌ  .٦مٖمقيّ اًمٚمُ 

ـُ )  فىمتٚمِ  ذميريد  "ؽذيٙمُ  أٟم٤مو د قمٚمٞمفؿمٝمِ أ"ؾم٠مًمف:  ًمٚمذيؾمٚمٞمامن  أيب وم٘م٤مل اسم

 (ساٍح  ًمٗمظٍ  ذم اًمت٠مويَؾ ه ءَ قم٤مادّ  (6)نّ ٕ :(5)رسمٞمعاًم سمـ ىم٤مل طمٌٞم٥ُم ) :-٤ملىم- (وصمقاب ذًمؽ

                                                          

ضمٕمٗمر، ُمـ إومري٘مٞم٦م، ُمـ  ، يٙمٜمّك أسم٤م"اًمّمقاف"ؾمٚمٞمامن، واؾمؿ أسمٞمف داود، ويٕمرف سمـ أمحد سمـ أيب (1)

ُمل رضم٤مل ؾمحٜمقن، ؾمٛمع ُمـ اًمٙم٤ٌِمر، وؾمٛمع ُمٜمف إقمٞم٤من: أسمق اًمٕمرب، حمٛمد وهمػمه، ويم٤من  ُم٘مدَّ

ُم٤ًم ومٞمف، ُمع ورع ذم ديٜمف، أطمُد يم٤ٌِمر اعم٤مًمٙمٞم اًمٕمرب وأصمٜمك  ٦م ووضمقهٝمؿ، وذيمره أسمقطم٤مومٔم٤ًم ًمٚمٗم٘مف، ُم٘مدَّ

 قمٚمٞمف صمٜم٤مًء ـمقياًل، صح٥م ؾمحٜمقن قمنميـ ؾمٜم٦م، شمقذّم ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وُمئتلم.

ب") ُمٚمت٘مٓم٤ًم(. 168، 167، صـإّول،  اجلزء 34 سم٤مب إًمػ، ُمـ اؾمٛمف أمحد، ر: "اًمدي٤ٌمج اعمٝمذَّ

 .135، صـ2، اجلزء ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ذم طم٘مف  1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (2)

 .2/396، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م ذح" (3)

 .2/396، 1ذم شمٍّمف وضمقه إطمٙم٤مم، اًم٤ٌمب  4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م ذح" (4)

اًم٘م٤مؾمؿ، ويروى  ؾمٚمٞمامن اًمٗم٘مٞمف، يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم قم٤مسمدًا، يٙمٜمّك أسم٤م طمٌٞم٥م سمـ اًمرسمٞمع، ُمقمم أمحد سمـ أيب (5)

د اًمٕمٓم٤مر، وهمػمهؿ، يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم داو قمـ ُمقٓه أمحد، وحيٞمك سمـ قمٛمرو اعمٖم٤مُمل، ومح٤مس، وأيب

ـ إظمالق، سم٤مّرًا ؾمٛمح٤ًم، وشمقذّم ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصمٛمئ٦م وهق  ًَ قم٤معم٤ًم يٛمٞمؾ إمم احلّج٦م، قم٤معم٤ًم سمٙمتٌف، طَم

 ٟمٞمػ ؾمٜم٦م، وهق ُمٕمدوٌد ذم اًمٓمٌ٘م٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ أهؾ إومري٘مٞم٦م. اسمـ

ب")  (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  337، 336،  اجلزء إّول، صـ2 سم٤مب احل٤مء، ُمـ اؾمٛمف طمٌٞم٥م، ر: "اًمدي٤ٌمج اعمٝمذَّ

يٙمقن يمٗمرًا  ذم أًمٗم٤مظ اًمٙمٗمر ُم٤م 2]يمت٤مب أًمٗم٤مظ اًمٙمٗمر، اًمٗمّمؾ  "اخلالص٦م ومت٤موى"وذم  (6)

 يمِمػ"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) "٦ماًمٗمّمقل اًمٕمامديّ "و [،386، صـ4، اجلزء 3يٙمقن، اجلٜمس  ٓ وُم٤م

= 
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 قمـ قمالُم٦مٍ  ظم٤مًمٞم٦مً  دةً ومٞمٙمقن دقمقى مرَّ  ،ٜم٤مومٞمفشمُ  ىمريٜم٦مَ  وٓ ،ومٞمف ًمٌَس  ٓ ظم٤مًمصٍ  :أي

ف  وصٗمَ ًمف( طمٞم٨م قمؼمَّ  رُم١مىم   وٓ  ًمرؾمقل رٍ ُمٕمز   ، وهق همػمُ ف اُمتٝم٤منٌ ٕٟمّ  :ؾ٘مٌَ يُ  )ٓ

 .(1)"ف(دُمِ  إسم٤مطم٦مُ  )ومقضم٥َم  اؾمتحؼ ُمٝم٤مٟم٦مً  طمٞمقاٟم٤مً  وأراد ،سمف اخل٤مصَّ 

 إمم اؿمُؽ و اعمٙمَس  أد  "ىم٤مل ًمرضمؾ:  ٤مرٍ ِمَّ قمَ  ذم (2)اهلل سمـ قمت٤مب قمٌد سمقأك ومتَ أو

                                                          

= 

ذم ُم٤ًمئؾ  38]اًمٗمّمؾ  "لمضم٤مُمع اًمٗمّمقًمَ "و [،3/344 "إقمالم". و2/251 "اًمٔمٜمقن

 "٦ماهلٜمديّ  اًمٗمت٤موى"و ([،1/447 "يمِمػ اًمٔمٜمقن". اٟمٔمر شمرمجتف: )2/303 يمٚمامت اًمٙمٗمر،

]اٟمٔمر:  وهمػمه٤م [(6/46 "إقمالم"). 2/263ذم أطمٙم٤مم اعمرشمديـ،  9]يمت٤مب اًمًػم، اًم٤ٌمب 

 ،[ ،5/479يمت٤مب أطمٙم٤مم اعمرشمّديـ، ومّمؾ ومٞمام يٕمقد إمم إٟمٌٞم٤مء  "اًمٗمت٤موى اًمتت٤مرظم٤مٟمٞم٦م"

ـ ُمَ "يريد سمف  ،"مْ ؼَم ٞمٖم٤مُمْ ـ پَ ُمَ "أو ىم٤مل: سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م  ،اهلل ؾمقُل أٟم٤م ر :ىم٤مل" :"ًمٕمامدي"ـًم واًمٚمٗمظُ 

ذم ُم٤ًمئؾ إضمراء يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر قمغم  38اًمٗمّمؾ  "ومّمقل اًمٕمامدي"] "يٙمٗمر "رمْ ی سمَ ُمِ  مْ ٞمٖم٤مپَ 

 .اهـ [380إًمخ، ىمـ... ٤ًمناًمٚمّ 

طمرف  "ٟمزه٦م اخلقاـمر"]اٟمٔمر شمرمجتف: ) رزا اًم٘م٤مدي٤مينه سمف اعمِ شمٗمقّ  ُم٤م هٜم٤م فمٝمر يمٗمُر ٤مـ هوُم

  اًمذيـ أظمؼم اًمٜمٌل   ،لملم اًمٙم٤مذسمِ ٤مًمِ اًمدضّم  أطمدُ  ([367، 363، 8/362، 367لم، ر:اًمٖم
قطمك إًمٞمف ف يُ أٟمّ "قمك وادّ  ،"ج٤مْب ٜمْسمَ "ُمـ  "٤منْ يَ ٤مدْ ىمَ "روضمٝمؿ، وىمد ظمرج هذا ذم هذا اًمٕمٍم ذم سمخُ 

ٟم٤م  أ، وإيّن "ػمٛمِ ِْم يمَ "ومـ ذم قمٞمًك سمـ ُمريؿ ُم٤مت ودُ  أنّ "ؿ ، وزقمَ إًمٞمف رءٌ  قَح يُ  ومل "اهلل يمالمُ 

ُمـ اهلل، وأٟم٤م  ٌؾ اهلل، وأٟم٤م ُمرؾَم  ؾ ُمـ قمٞمًك رؾمقلقمٞمًك سمـ ُمريؿ اعمققمقد، وأٟم٤م أومَْم 

ًّ ، وأٟم٤م أومَْم أيْم٤مً  ٤مً ٟمٌٞمّ  ين اهللُاهلل، وىمد ؾماّم  رؾمقُل  ذًمؽ  إمم همػم" ...٤مسم٘ملمؾ ُمـ سمٕمض إٟمٌٞم٤مء اًم

٦م قمغم يمٗمر ٞمّ اًمؼماهلم اإلهل اح اعمٜم٘مقًم٦م قمٜمف ذم رؾم٤مئٚمف اعمٓمٌققم٦م، وىمد أىمٛم٧ُم ُمـ سائح اًمٙمٗمر اًمٌقّ 

  ً يمت٤مب اًمًػم،  "قي٦مواًمٗمت٤موى اًمر"]أي:  "ومتقاٟم٤م"ػم ُمـ هذه اًمٓم٤مُم٤مت اعمٚمٕمقٟم٦م ذم يمت٤مب اًم

قء واًمٕم٘م٤مب قمغم اعمًٞمح اًمٙمّذاب"رؾم٤مئؾ:   ً اجلراز "و "ىمٝمر اًمدّي٤من قمغم ُمرشمّد سم٘م٤مدي٤من"و "اًم

 ،٤ملومٚمػماضمع وًمٞمحذر ُمـ أُمث٤مل اًمدضّم  [،628-15/571 "اًمدي٤مين قمغم اعمرشمّد اًم٘م٤مدي٤مين

ّٓ  ةَ ىمقّ  وٓ طمقَل  وٓ  .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                                       سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ. إ

 .2/396، 1ذم شمٍّمف وضمقه إطمٙم٤مم، اًم٤ٌمب  4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م ذح" (1)

ؾمػم "شمرمجتف:  . اٟمٔمرث، ُمٗمتل ىمرـم٦ٌم، اعمحد  ٕماّلُم٦مُم٤مم اًمحمًـ، اإل حمٛمد سمـ قمت٤مب سمـهق  (2)

.11/539،  حمٛمد سمـ قمت٤مب 4385 ر: "أقمالم اًمٜمٌالء
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 ،"سم٤مًم٘متؾ  اًمٜمٌل   وضمٝمَؾ  وم٘مد ؾم٠مَل  ،ضمٝمٚم٧ُم  أو ؾم٠مًم٧ُم  إن":(1)وىم٤مل " ٌلاًمٜمّ 

ف قمٚمٞمف ُمـ اؾمتخٗم٤مومِ  عم٤م ؿمٝمدَ  :(2)ف اًمٓمٚمٞمٓمكماعمتٗم٘م   طم٤مشمؿٍ  س سم٘متؾ اسمـٟمدًمُ إ ك وم٘مٝم٤مءُ ومتَ أو

ـِ "و "اًمٞمتٞمؿ"ـرشمف سمٜم٤مفمَ ُمُ  أصمٜم٤مءَ  ٤مهإيّ ف ٞمتِ ، وشمًٛم ٌلاًمٜمّ  سمحّؼ   ههدَ زُ  نّ أو ،(3)"طمٞمدرة ظمت

 (4)"ذًمؽ أؿم٤ٌمهِ  إمم... ٝم٤مأيمٚمَ ٤ٌمت وًمق ىمدر قمغم اًمٓمٞمّ  ،يٙمـ ىمّمداً  مل. 

 "زمهُ   اًمٜمٌلَّ  إنّ "ـ ىم٤مل: : ُمَ (5)راسمطاعمُ  سمـ اهلل قمٌد سمقأ اًم٘م٤ميضوىم٤مل )

ّٓ و)ف شمقسمتُ  ىمٌٚم٧ْم  (شم٤مَب  ن٢مًتت٤مب، وميُ  قمٚمٞمف  (6)جيقز ذًمؽ وٓ ،ص٘مَّ ٜمَ ف شمَ ٕٟمّ  :تؾىمُ  إ

 .(8)"فُمـ قمّمٛمتِ  ، وي٘ملمٍ هأُمرِ ُمـ  هق قمغم سمّمػمةٍ  إذ :(7)٦مً ظم٤مّص 

ـُ   أو ىسم٠مذَ   اًمٜمٌلَّ  ـ ىمّمدَ ُمَ  أنّ ٤ٌمن قضمِ يُ  ٦مُ واًمًٜمّ  اًمٙمت٤مُب "قمت٤مب: ىم٤مل اسم

 ٤مً ٌّ ؾَم  ه اًمٕمٚمامءُ ٤م قمدَّ مّ  (9)ومٝمذا اًم٤ٌمب ،ف واضم٥ٌم وم٘متٚمُ  ،ن ىمّؾ إو ،طم٤مً ُمٍم   أو و٤مً ُمٕمرِ  ،ٟم٘مصٍ 

                                                          

 "احل٤مل سمٕمَض  (أو ضمٝمٚم٧ُم ) ـمٚم٧ٌم اعم٤مَل  :أي (إن ؾم٠مًم٧ُم ) :سمٕمد ذًمؽ أي اًمٕمِم٤مر أيْم٤مً  (:وىم٤مل)" (1)

 .[.      ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[2/396، ٤ٌ1مب ، اًم4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م". ]أي ذم: اهـ )ىم٤مري(

مل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف. (2)

 .أُمػم اعم١مُمٜملم ؾمّٞمدٟم٤م قمكم  صٝمر اًمٜمٌّل،أي:  (3)
 .397، 2/396، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م ذح" (4)

إُمقي  "اعمراسمط اسمـ"ـيٕمرف سم ،اهلل اًمّمقذم قمٌد حمٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م أسمقهق  (5)

خمتٍم "و "سمٚمٜمًٞم٦مشم٤مريخ ": . ًمف ُمـ اًمٙمت٥مه485 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،"إٟمدًمس"ـاعمري٦م سم أهؾ ُمـ

اًمقصقل إمم اًمٖمرض اعمٓمٚمقب ُمـ ضمقاهر "و صٗمرة وزاد قمٚمٞمف، عمٝمٚم٥م سمـ أيب "ح اًمٌخ٤مريذ

 (.6/61 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                             .ذم اًمٗم٘مف "ٟم٦مشمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم اعمدوّ "و "اًم٘مٚمقبقت ىمُ 

  .رو٤م[ ]اإلُم٤مم أمحد                  قمٜمف. ُمٕمّمقمٌ  ف ٕٟمّ  :ه ُمٜمفصدورُ  متٜمعٌ  حم٤مٌل  :أي (6)

ـ قمٛمَّ  ومٞمٕمٗمق اهللُ ،سمٌٕمض ُم٤م ايمتًٌقا ؿ اًمِمٞمٓم٤منُ وم٘مد يًتزهلّ  ،اعم١مُمٜملم ًمؽ ُمـ دون ظم٤مًمّم٦مً  :أي (7)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      يِم٤مء. 

 .162، 6/161ؾم٥ّم...،  هق ذم طم٘مف  ذم سمٞم٤من ُم٤م 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ" (8)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                                   .أو شمٚمقحي٤مً  يم٤من شمٍمحي٤مً  ،فسم٤مب إذى يمٚم   :أي (9)
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 ذماظمتٚمٗمقا  نإهؿ، ورُ ظّم ٠مُمت ٝمؿ وُٓمُ ذًمؽ ُمت٘مدّ  ذمخيتٚمػ  ف، ملىم٤مئٚمِ  جي٥م ىمتُؾ  ،٘مّم٤مً ٟمو

 (2)؟ت٤مبًتَ يُ  ٓ أو ؟اً دّ ؾ طَم ٘متَ يُ  أو ؟كؽمَ يُ  شم٤مَب  إذآ، وهؾ  أوت٤مب ًتَ ف يُ ٟمّ أ (1)"فطمٙمؿ ىمتٚمِ 

 .؟ٟمديؼؾ يم٤مًمز  ٘متَ ويُ 

ف يم٘مقل ؾ شمقسمتُ ٘مٌَ شمُ  ٓ :رواي٦مٌ " ،ٟمديؼ روايت٤مناًمز   ذمًمٜم٤م  صمؿّ " :اًم٘م٤مريىم٤مل 

 ٤موأُمّ ٟمٞم٤م، اًمدّ  أطمٙم٤مم طمّؼ  ذم، وهذا "٤مومٕملاًمِّم  ؾ، وهق ىمقُل ٘مٌَ شمُ " :رواي٦م ، وذم"ُم٤مًمٍؽ 

 .(3)"ظمالٍف  ؾ سمال٘مٌَ ومتُ  ،ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل

   فـ ظابَ مَ  حؽؿُ 
ه سمرقم٤مي٦م قمػمَّ  أوف ٤مسمَ قمَ  :أي ،فـ همٛمَّم ُمَ  طمٙمؿُ  :أىمقلويمذًمؽ ": اًم٘م٤ميضىم٤مل 

ًَّ  أو، ؿِ ٜمَ اًمٖمَ  ً   أو، ًٞم٤منِ ، واًمٜم  ٝمقِ اًم ًمٌٕمض  هزيٛم٦مٍ  أو ،ُمـ ضمرٍح  فأص٤مسمَ  ُم٤م أو، حرِ اًم

ف عمـ هذا يمٚم   ف، ومحٙمؿُ ٤ًمئِ ٟمِ  إممٞمؾ سم٤معمَ  أوف، ُمـ زُمٜمِ  ةٍ ؿمدّ  أوه، ـ قمدو  ُمِ  ىذَ آ أوف، ٞمقؿِم ضُم 

 .(4)"اًم٘متُؾ  :فسمف ٟم٘مَّم  ىمّمدَ 

ٌَّ  اًم٘م٤مصدِ  ىمتؾِ " :(5)يمر ُمـذُ  اًمذيهذا   ،يم٤من وضمفٍ  ٠مّي ف سموهمٛمَّم  ،سمف واإلزراءَ ف ؾم

ـٍ ُمـ   .ومٞمف إؿمٙم٤مَل  ٓ هق سملّمٌ  اًمذي ُل األوّ  القجفُ هق  ،٤ملٍ حُم  أو مٙم

ف ضمٝمتِ  ذمعم٤م ىم٤مل  اًم٘م٤مئُؾ  يٙمقنَ  أنوهق  :اًمٌٞم٤من واجلالء ذمسمف  ٓطمٌؼ  الثاين والقجفُ 

                                                          

 .136، 135، صـ2، اجلزء 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (1)

٤مب 4]اًم٘مًؿ  "ذح اًم٘م٤مري"يمذا ذم  (2) ـ اًمتٙمرار. وٓ [2/399، 1، اًم  .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[ خيٗمك ُم٤م ومٞمف ُم

 .2/399، 1، اًم٤ٌمب 4٘مًؿ اًم "ذح اًم٘م٤مري"أي ذم:  (3)

 .136، صـ2، اجلزء 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (4)

...، ومّمؾ، اجلزء هق ذم طم٘مف  ذم سمٞم٤من ُم٤م 1ذم شمٍّمف وضمقه...، اًم٤ٌمب  4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (5)

 .142، صـ2
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  َفضمٝمتِ  ذمؿ ف شمٙمٚمّ ًمف، وًمٙمٜمّ  دٍ ُمٕمت٘مِ  ، وٓواإلزراء ًمٚم٥ًم   ىم٤مصدٍ  همػم   سمٙمٚمٛم٦م

ٌ  ـ ًمٕمٜمِ اًمٙمٗمر ُمِ   ذم٤م هق جي٥م ًمف مّ  ُم٤م ِل ٟمٗم أوجيقز قمٚمٞمف،  ٓ ُم٤م ٤موم٦مِ إو أو ف،شمٙمذيٌِ  أوف، ف وؾم

سملم  طمٙمؿٍ  ذم أوؾم٤مًم٦م شمٌٚمٞمغ اًمرّ  ذم ٜم٦مٌ داهَ ُمُ  أو، يمٌػمةٍ  إشمٞم٤منُ  إًمٞمف ٥ًَم ٜميُ  أن، ُمثؾ ف ٟم٘مٞمّم٦مٌ طم٘م  

سمام  َب يٙمذ   أوه، هدِ زُ  أوف، قمٚمٛمِ  ومقرِ وُ  أوف، ٟمًٌِ  ذِف  أوف، ُمـ ُمرشمٌتِ  يٖمضَّ  أو٤مس، اًمٜمّ 

ُمـ  سمًٗمفٍ  ي٠ميت أو ،(1)هظمؼمِ   ًمردّ  هب٤م، قمـ ىمّمدٍ  ر اخلؼمُ هب٤م وشمقاشمَ  ظمؼمَ أ أُمقرٍ سمف ُمـ  اؿمتٝمرَ 

ًَ  ُمـ اًمٙمالم، وٟمقعٍ  ٌٞمٍح ٘مسم أواًم٘مقل،  ف ٟمّ أف سمدًمٞمؾ طم٤مًمِ  فمٝمرَ  إنو ف،ضمٝمتِ  ذم ٥ّم ُمـ اًم

ٌَّ  ومل ،فُمَّ ذَ  يٕمٛمد مل  أو ،(3)رٍ ُمٜمٙمَ  أو ،(2)ًمْمجرٍ  أوف قمغم ُم٤م ىم٤مل، محٚمتْ  ٤م جلٝم٤مًم٦مٍ ُمّ إ ،في٘مّمد ؾم

اًمقضمف  هذا اًمقضمف طمٙمؿُ  يمالُمف، ومحٙمؿُ  ذم رٍ وهتق   (4)ف، وقمجروم٦مٍ ًمٚم٤ًمٟمِ  ووٌطٍ  ٦ٌمٍ ىمَ راُمُ  ٦مِ ىمٚمّ 

                                                          

ّٓ و ،ُمٚمحقظٍ  همػمُ  ُمٕمٜمك اإلو٤موم٦مِ  :أققل (1) ومٞمٙمقن ُمـ اًمقضمف  ،سمف  ـ ىمّمد اإلزراءَ ًمٙم٤من مّ  إ

سمؾ  ،سمؾ وًمق وٕمٞمٗم٤مً  ،ٞمح٤مً صح طم٤مدٍ آ طمدي٨َم  دّ ـ راًمتقاشمر، ومٛمَ  ذًمؽ ىمٞمدُ  يْمٞمع قمٜمد ، وأيْم٤مً لإوّ 

ف يٙمٗمر وم٢مٟمّ  ،ه ظمؼمِ  ردَّ  ه ىم٤مصداً ومػمدّ  ،ف ف يمالُمُ ُمٜمف أٟمّ  زقمامً  ،سمؾ وًمق ُمقوققم٤مً  ،وًمق ؾم٤مىمٓم٤مً 

ًَ سم٘مّمدِ  ىمٓمٕم٤مً  ذًمؽ  ردَّ  ٘مّمدَ ي ، وم٤معمٕمٜمك أنه ظمؼمَ  يٙمـ اخلؼمُ  اًمٙمٗمر هذا، وإن مل ٜم٤مطُ ومٛمَ  ،ِئ ٞمّ ه اًم

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[      .اعمتقاشمر قمٛمداً  ظمؼمَ  َب يٙمذ   أن ، واحل٤مصُؾ قمٜمف  اًمذي هق ُمتقاشمرٌ  اخلؼمِ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       . دیگنت (2)

 اهـ "م أو همػمهحمرَّ " :ذم شمٗمًػمه هٙمذا وىمع ذم ٟمًخ٦م اًم٘م٤مري اًمتل ذح قمٚمٞمٝم٤م، طمٞم٨م ىم٤مل (3)

]أي: ل اعمتـ ر ُم٤م ذم ٟمًختِ وإفمٝمَ  :[2/427، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ٗم٤ماًمِم ذح"]

اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"] "اًمٜمًٞمؿ ذح"و .[142، صـ2، ومّمؾ، اجلزء 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م"

 هذه، ويٙمقن وهب٤م شمٗمّن  "أو ُمٜمٙمرٍ " :ُمٙم٤من ىمقًمف "ٙمرٍ أو ؾُم " [:6/214، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 4

ٌَٜم٩ْم وإوَْمٞمقن، ومل ىم٤مـمعَ  ٓ ًمتٕمٛمٞمؿ ُم٤م :"م أو همػمهحمرَّ " :اًم٘م٤مري ىمقُل   يرد ؿمٛمقَل  ومٞمف، يم٤مًم

ر، وُمع ذًمؽ خلروضمف قمـ اعمٜمٙمَ  :يّمدر ُمٜمف ي١ماظمذ قمغم ُم٤م ٓف إذا زال سم اًمٕم٘مَؾ  وم٢منّ  :اعم٤ٌمح

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                    ، وم٤مومٝمؿ.خيٚمق قمـ ىمٚمٍؼ  ٓ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ۔ےب ابیک (4)
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 ."(1)اًمٙمٗمر سم٤مجلٝم٤مًم٦م ذم طمدٌ أر يٕمذَ  ٓ إذ :ٕمثؿٍ ٚمدون شم اًم٘متُؾ  :لإوّ 

                                                          

 "ٗم٤ماًمِّم "٤ًمن يمام ذم اًمٚم   ًمؾِ أو دقمقى زَ  رٍ أو هتقّ  أو ؾمٙمرٍ  يمر ُمـ إقمذار يمْمجرٍ وسمام ذُ  :أي (1)

 اخلٓم٠مَ  إنّ "ومٞمف:  قمف اًم٘م٤مري ىم٤مئالً وٟم٤مزَ  [،142، صـ2، ومّمؾ، اجلزء 1، اًم٤ٌمب 4]اًم٘مًؿ 

، ومّمؾ، ٤ٌ1مب ، اًم4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"]أي: ذم  "ض اًمٌٞم٤منذم ُمٕمرَ  قمذرٌ  واًمٜمًٞم٤منَ 

  .اهـ ُمٚمت٘مٓم٤ًم[ 2/427

ف ُمٜمف أٟمّ  ـ قمٚمؿ اهللُومٛمَ  "٤ًمنًمؾ اًمٚم  قمقى ذم زَ اًمدّ " ف ًمٗمظَ ؾ زي٤مدشمَ شمت٠مُمّ  مل !رمحؽ اهلل :أققل

قمٚمٞمف  قمت٥َم  ة اًمٗمرح وقمٙمس، ومالوم٠مظمٓم٠م ُمـ ؿمدّ  "ك وأٟم٤م قمٌدُ ريب   ٝمؿ أٟم٧َم اًمٚمّ " :ي٘مقَل  أراد أن

 أت اًمٙمالُب اًم٤ٌمب واٟم٘مٓمع اخلٓم٤مب، ودمرّ  ًدّ قمقى ٟٓماًمدّ  ٤م ٟمحـ ومٚمق قمذرٟم٤م هبذهف، أُمّ رسم   قمٜمد

 ًّ  .!قابشمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّّم  أراده اًم٘م٤ميض وأص٤مب، واهللُ ٤ٌمب، ومٝمذا ُم٤مقمغم اجلٝمر سم٤مًم

ذم  أظمرضمف اًمٌخ٤مري] لمحٞمحَ اًمًٙمر أؿمٙمؾ قمٚمٞمف سمام ذم اًمّّم  ىمٌقل قمذرِ  قمدمَ  اقمٚمؿ أنّ  صمؿّ 

 ُمٚمت٘مٓم٤ًم. 512، 511، صـ3091 يمت٤مب ومرض اخلٛمس، سم٤مب ومرض اخلٛمس، ر: "ّمحٞمحاًم"

 884، صـ5129 يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب حتريؿ اخلٛمر، ر: "ّمحٞمحاًم"ذم  أظمرضمف ُمًٚمؿو

، -م اهلل شمٕم٤ممم وضمٝمفيمرّ -دٟم٤م قمكم ف أؾمٜمٛم٦م ٟم٤مىمتل ؾمٞمّ وضمٌّ  دٟم٤م محزة ٦م ؾمٞمّ ُمـ ىمّّم  [ُمٚمت٘مٓم٤مً 

ّٓ قمٌِ ه" :وىمقًمف ؾ، هق صمٛمِ " ىم٤مل: سمام ىم٤مل، وإٟماّم   ي١ماظمذه اًمٜمٌل   ومٚمؿ "ٞمد أيِب ؾ أٟمتؿ إ

سمؾ يم٤من  :أي- "ُم٦محمرَّ  همػمَ  يم٤مٟم٧م طمٞمٜمئذٍ  اخلٛمرَ  أنّ "سمـ، وم٠مضم٤مب قمٜمف اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم "واٟمٍمف

قمٜمف  ويم٤من طمٙمؿ ُم٤م حيدث ُمٜمٝم٤م ُمٕمٗمقاً  ،يٙمـ ذم ضمٜم٤مي٤مهت٤م إصمؿٌ  ومٚمؿ" :-يٛمٝم٤م، ىم٤ملحترِ  هذا ؾم٥ٌُم 

ذم سمٞم٤من ُم٤م هق  1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِّمٗم٤م"]اٟمٔمر:  "واء اعم٠مُمقناًمدّ  قم وذِب يمام حيدث ُمـ اًمٜمَّ

م حترّ  مل وإن اخلٛمرَ  أنّ "ـواقمؽمض قمٚمٞمف سم .اهـ [143، صـ2ؾم٥ّم، ومّمؾ، اجلزء  طم٘مف  ذم

ًّ  ،طمٞمٜمئذٍ  ]اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"ٟم٘مٚمف ذم  "اؿمتٝمر ف وإنٟم٘مٚمُ  يّمّح  ف ملأٟمّ "ـ، وأضمٞم٥م سم"ٙمر طمراموم٤مًم

 .أُمرؾ وسم٤مًمت٠مُمّ  [218، 6/218، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 4

يم٤من  ٦م، وُم٤مريديّ ٕمنم اعم٤مشمُ قمٜمدٟم٤م ُمَ  قم٘مكم  ف ة، سمؾ وىمٌحُ ُمًتٛمرّ  ٦مٌ اًمًٙمر ىمٓمٕمٞمّ  سمغم طمرُم٦مُ  :أققل

قمـ  احل٤مضمَز  ٕنّ  :سمٓمـ فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م ٤ماًمٗمقاطمش ُم تف إسم٤مطم٦مَ ذم إسم٤مطم وم٢منّ  :ف ىمطّ ٌٞمحَ ًمٞمُ   احلٙمٞمؿُ 

ذم  ةٍ ُمًتٛمرّ  إمم يمٚمٛم٦مٍ  أُم٤م ؾمٛمٕم٧َم  .يِم٤مء ٞمٗمٕمؾ ُم٤م، وم٢مذا زال ومسم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٘مُؾ  اًمنّم 

 رطمؿٍ  قمغم ذاِت  ىمقعٌ وُ  ، وٟٓمٗمسٍ  يٌٕمد ُمٜمف ىمتُؾ  ومال "!ؿمئ٧م ُم٤م شمًتحل وم٤مصٜمعْ  إذا مل" :اتٌقّ اًمٜمُ

 -!شمٕم٤مممواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -سم٢مسم٤مطم٦م ُمثؾ هذا  إهلل   ذعٌ  ي٠ميتَ  ، ومٙمٞمػ جيقز أنًمّمٜمؿٍ  ؾمجقدٌ  حمرم، وٓ

ـِ واًمد   وِح واًمر   ٥ًِم طمٗمظ اًمٕم٘مؾ واًمٜمَّ وضمقَب  أنّ " :قاوىمد ٟمّمَّ  . "ائع مجٞمٕم٤مً قمٚمٞمف ذم اًمنّم  عٌ مٛمَ  ي

= 
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= 

٤مُمع سمجٛمع اجلقاُمع شمِمٜمٞمػ"]اٟمٔمر:  ًّ . 3/15ذم اًمًٜم٦ّم، اًمٙمالم ذم إظم٤ٌمر،  2اًمٙمت٤مب  "اًم

، 5، اعمًٚمؽ 2، اًم٤ٌمب 5، إصؾ 1، اًم٘مًؿ 2اًم٘م٤مقمدة  "اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم"و

سم٤مب اًم٘مٞم٤مس، ومّمؾ ذوط  "خمتٍم اًمتحرير ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم". و3/274، 4اًمٗمّمؾ 

 .[160، 4/159اًمٗمرع، ُم٤ًمًمؽ اًمٕمٚم٦م، 

ً   مُ ام يم٤من اعمحرَّ م إذ ذاك، وإٟمّ حترَّ  مل اخلٛمرَ  إنّ  :أققلاجلقاب ُم٤م  ؼسمؾ حت٘مٞم ىمد يم٤من وٙمر، اًم

، وصمؿّ  ر صمؿّ ًٙمِ يُ  ٤م ٓمّ  ىمٚمٞمالً  قا ؿمٞمئ٤مً ذسمُ  ُمٜمٝمؿ إًمٞمف، سم٠من ىمّمدٍ  اعمتٕم٤مـمقن ي٘مٕمقن ومٞمف ُمـ دون

ف رسمام حيدث قمغم ظمالف ٕٟمّ  :اإلؾمٙم٤مر ظمٓم٠مً  طمدَّ  غَ أن سمٚمَ  ةً ٗمؼ ُمّر ر، وم٤مشمّ ًٙمِ يُ  ف ٓأٟمّ  ةٍ ُمّر  قا يمؾَّ وفمٜم 

ـّ   ٗمس، ومٛمثؾ هذا يم٤من ُمٕمٗمقاً شمٓمٚمع إًمٞمٝم٤م ًمٚمٜمّ ٟمِم٠مت ذم اًم٤ٌمـمـ، ٓ ظمٗمٞمٗم٦مٍ  ، ٓؾمتٕمداداٍت اًمٔم

عمـ  يٌَؼ  مل ،اًمذريٕم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً  اء سمًدّ اًمٖمّر  يٕم٦مُ عم٤م ضم٤مءت اًمنّم  م، صمؿّ قمٜمف، ًمٕمدم اًم٘مّمد ومٞمف إمم حمرَّ 

 ده ؾم٤ٌٌمً ًمتٕمٛم   :يّمدر ُمٜمف ومٞمف ُم٤م ّؾ ًمٙم ر ىم٤مصداً ًٙمِ اعمُ  ذِب  ، ومٙم٤من ىم٤مصدُ أصالً  ذراً شمٕم٤مـم٤مه قمُ 

 !.ف، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤مممظم٤مُم٦م قمقاىمٌِ قف سمُمع قمٚمٛمِ  طمراُم٤مً 

ف ٕٟمّ  :ؾي٘متَ " :ٙمرهذم ؾُم   ـ ؿمتؿ اًمٜمٌلَّ ومٞمٛمَ  احلًـ اًم٘م٤مسمز ىم٤مل اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم وأومتك أسمق

ـّ يُ  ، 2جلزء ، ومّمؾ، ا1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م"]أي: ذم  "هف يٕمت٘مد هذا ويٗمٕمٚمف ذم صحقِ سمف أٟمّ  ٔم

  يمؾَّ  وم٢منّ " :ىم٤مل اًم٘م٤مري .ًمخإ... [143صـ
ٍ
ـّ قمغم ؾُم  وهذا سمٜم٤مءً " :-ىم٤مل- "ح سمام ومٞمفيؽمؿمَّ  إٟم٤مء  قء اًمٔم

ًَّ  :يٚمزُمف ف ُٓمع أٟمّ  ،سمف ـّ  ف ُٓمع أٟمّ  ،هف وٟمحقمه٤م ذم طم٤مل ؾمٙمرِ ف وسمٜمتَ ىمد ي٘مّمد أُمَّ  ٙمرانُ إذ اًم ف سمف أٟمّ  ئم

 .اهـ [2/428، ومّمؾ، ٤1مب ، اًم4ٌاًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"]أي: ذم  "هصحقِ  يٗمٕمٚمف طم٤مَل 

 ، وم٢مذا زال اًمٕم٘مُؾ قم٘مكمّ  احلالل واحلرام أُمرٌ  سملم ـمٌٕمل، واًمٗمرُق  إمم اعمرأة أُمرٌ  اعمٞمُؾ  :أققل

سمؾ  ،يٜمِم٠م قمـ اًمٓمٌع ف ٓوم٢مٟمّ  :يمذًمؽ اًمٙمالم سملم هذه وهذه يم٤مًمٌٝم٤مئؿ، وٓ وم٤مرٍق  همػم سم٘مل اًمٓمٌعُ 

ـ يٕمؽميف اجلٜمقن د ومٞمٛمَ وًمذا يم٤من اعمِم٤مهَ  ،روي٦مٍ  ر ُمـ دونّمدِ د يُ ر، أو شمٕمقّ يدسم   ًمف ُمـ قم٘مؾٍ  ٓسمدّ 

ّٓ  ،ف ُمـ أُمث٤مل هذاضمٜمقٟمِ  ده طم٤مَل يٕم٤موِ  ف ٓأٟمّ  ـّ  ه، وم٤معمًٚمؿُ صحقِ  اقمت٤مده طم٤مَل  ُم٤م إ  واًمٕمٞم٤مذُ -إن ضُم

ذًمؽ  ف، إمم همػمحيٚمػ سمٓمقاهمٞمتِ  اعمجٜمقنُ  كُ ام حيٚمػ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، واعمنِم ػ إٟمّ ٚمَ وم٢مذا طَم  -سم٤مهلل شمٕم٤ممم

ّٓ يٗمٕمؾ ُمـ أُمث٤مل هذا  ف ٓسم٠مٟمّ  ،٤مهدةُمـ إُمقر اًمِّم   ٦مً ه، وىمد رأيٜم٤م راومْمٞمُم٤م اقمت٤مده ذم صحقِ  إ

ف يًٛمع ُمثٚمُ  ومل ،ٞمفٗمِ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م خُت  ، أسمدى اجلٜمقنُ ضمٝم٤مراً  ح٤مسم٦م ومٙم٤مٟم٧م شم٘مع ذم اًمّّم  ،٧ْم ٜمّضُم 

ومٞمٝمؿ  يم٤من يٕمت٤مد اًمقىمقعُ  إذ ُم٤م :َـّ ضُم  ُمـ يم٤مومرٍ  سمؾ وٓ -!واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم- ٦مٌ ٜمّف ضُم أظمذشمْ  ٍل ٜمُّمـ ؾُم 

.                       ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[. 
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 ظنيٍ  فرُض  بلكبقائِف،ؼ يتعؾّ  وما ،فوصػاتِ  اهللِ ذاِت  معرفةُ 

، قملمٍ  ومرُض  ،فسم٠مٟمٌٞم٤مئِ ؼ يتٕمٚمّ  وُم٤م ،فوصٗم٤مشمِ  اهللِ ذاِت  ُمٕمروم٦مُ  إذ": اًم٘م٤مريىم٤مل 

ٌٜم٤مه٤م، ُمَ  قم٤معم٤مً  ؿ سمٙمٚمٛم٦مٍ شمٙمٚمّ  إذا ،ٕمؿٟم .اإليماملُم٘م٤مم  ذم الً ، وُمٗمّمَّ اإلمج٤ملُم٘م٤مم  ذم الً مٛمَ 

ف ٟمّ ٢م، ومشم٠مديتف ذم تفسمؾ ُمع ـمقاقمٞم ،إيمراهٍ  ُمٜمف ُمـ همػم صدرْت  أنـ ٛمٙمِ د ُمٕمٜم٤مه٤م، يُ يٕمت٘مِ  وٓ

 هق مٛمقعُ  اإليامنَ  أنّ ُمـ  ،ٝمؿقمغم اًم٘مقل اعمخت٤مر قمٜمد سمٕمِْم  (1)سمٜم٤مءً  :ؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمرٙمَ حُي 

 ٤مأّن  يدرِ  ومل ؿ سمٙمٚمٛم٦مٍ شمٙمٚمّ  إذا ٤مأُمّ  .سم٤مإلٟمٙم٤مر اإلىمرارُ ل ضمرائٝم٤م شمٌدّ ٢ٌم، ومواإلىمراراًمتّمديؼ 

طمٞم٨م ىم٤مل:  (2)شمرضمٞمٍح  ُمـ همػم ظمالٍف  طمٙم٤مي٦مُ  "ظم٤منْ  ومت٤موى ىم٤ميض" ومٗمل ،يمٗمر يمٚمٛم٦مُ 

 :رُ وإفمٝمَ : أىمقل. (3)"ٝمؾر سم٤مجلَ يٕمذَ  ر، وٓٙمٗمَّ يٞمؾ سم٤مجلٝمؾ( وىمِ  هذرِ ًمٕمُ ) :ريٙمٗمَّ  ٓ :ٞمؾىمِ "

ّٓ  ،ُل إوّ  ر يٕمذَ  ر، وٓٙمٗمَّ ي ف طمٞمٜمئذٍ ٟمّ ٢موم :يـ سم٤مًميورةؿ ُمـ اًمدّ ٞمؾ ُم٤م يٕمٚمَ يم٤من ُمـ ىمٌِ  إذا إ

 (5)"اعمحٞمط" ، وذم(4)"يمٗمرَ  "دٌ ٚمحِ ُمُ  أٟم٤م" :ـ ىم٤ملُمَ ": "اخلالص٦م" : وذمأىمقل. سم٤مجلٝمؾ

                                                          

جي٤مُمع  ٓ سم٤مإلٟمٙم٤مر ـمققم٤مً  اإلشمٞم٤منَ  وم٢منّ  :لمقمغم اعمذهٌَ  سمؾ هق يمٗمرٌ  ،إمم اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف طم٤مضم٦مَ  ٓ :أققل (1)

 ،قمغم شمٙمٗمػمه اًمٕمٚمامءُ  وىمد ٟمّص  ،ذـم٤مً  سمؾ وٓ ،ؿمٓمراً  يٙمـ اإلىمرارُ  ، وًمقملىمٓمٕم٤مً  اًمتّمديَؼ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                ."ققم٤مً ـمَ  سمٙمٗمرٍ  ٟمٓمَؼ  ٛمٕم٤م قمغم ـم٤مئعٍ ٚمّ اًم٤ٌمرىم٦م اًم"ل ف ذم رؾم٤مًمتِ ٘متُ وطم٘مّ 

ّٓ و ،سيٍح  :أي :أققل (2)  "اخل٤مٟمٞم٦م"]أي: ذم  "رٝمَ ر إؿمم إفمٝمَ ي٘مد  " :فم ذم اخلٓم٦ٌم أٟمّ وم٘مد ىمدَّ  إ

 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر شمرمجتف:  ح اًمٓمحٓم٤مويوّس  .[ُمٚمت٘مٓم٤مً  2، صـ1ُم٘مّدُم٦م، اجلزء 

 "إقمالم"و .287، 6/286 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر شمرمجتف:  ٤مُملًمِّم ا صمؿّ  [(5/152

ُمٓمٚم٥م:  ،يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب اًمٕمنم "اعمحت٤مر ردّ "]اٟمٔمر:  دُمف ومٝمق اعمٕمتٛمَ ُم٤م ي٘مد   أنّ  [(6/268

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                 .[6/58 ٚمٓم٤مٟمّٞم٦م، ُمٝمّؿ ذم طمٙمؿ أرايض ُمٍم واًمِم٤مم اًمً

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  469، صـ4زء ، اجل...، سم٤مب ُم٤م يٙمقن يمٗمرًا ُمـ اعمًٚمؿيمت٤مب اًمًػم "اخل٤مٟمٞم٦م" (3)

، 4 ، اجلزء5ذم أًمٗم٤مظ اًمٙمٗمر ...إًمخ، اجلٜمس  2يمت٤مب أًمٗم٤مظ اًمٙمٗمر، اًمٗمّمؾ  "اخلالص٦م" (4)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  387صـ

ٟمقع يمت٤مب اًمًػم، ومّمؾ ذم ُم٤ًمئؾ اعمرشمديـ وأطمٙم٤مُمٝمؿ،  "ه٤مين ذم اًمٗم٘مف اًمٜمٕماميناعمحٞمط اًمؼُم "أي: ( 5)

 ٕماّلُم٦مًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم اًم: ُمٚمت٘مٓم٤مً  5/573، يم٤مومر! ...إًمخ ّرضمؾ ي٘مقل ًمٖمػمه: ي٤مآظمر ذم اًم

= 
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 :أي "ذاهبر يٕمذَ  ٓ "ٗمرٌ ف يمٟمّ أ ُم٤م قمٚمٛم٧ُم "، وًمق ىم٤مل: "يم٤مومرٌ  دَ ٚمحِ اعمُ  ٕنّ ": (1)"احل٤موي"و

 .(3)"(2)ائرؿ سم٤مًمنَّ قمٚمَ أاًم٘مْم٤مء، واهلل شمٕم٤ممم  ذم

 أو ،فشمَ ٌقّ ٟمُ  ليٜمٗم أوسمف،  أشمك أوومٞمام ىم٤مًمف  ف شمٙمذيٌِ  إمم ي٘مّمدَ  نأ :القجف الثالث)

ـٍ  إممف ذًمؽ اٟمت٘مؾ سم٘مقًمِ  ،ر سمفيٙمٗمُ  أو ،هوضمقدَ  أو ،فرؾم٤مًمتَ   د واًمتٜمٍم  ُمـ اًمتٝمق   (رآظَم  دي

ـٍ  إمميٜمت٘مؾ  مل :أي (أو ٓتف همػم ُمٚمّ )س اًمتٛمج  و  أو ٤مً هريّ دَ  أو، زٟمدي٘م٤مً  داً ٚمحِ ن ص٤مر ُمُ ٠مسم دي

 .(4)"(فجي٥م ىمتٚمُ  سم٤مإلمج٤مع ومٝمذا يم٤مومرٌ ) ٤مً قيّ ٖمًمُ  يٜم٤مً يم٤من دِ  نإو ،روم٤مً قمُ  يٜم٤مً ك دِ يًٛمّ  ٤م ٓمّ  ٤مً خٞمّ شمٜم٤مؾُم 

ف قمغم ـ محٚمُ ٛمٙمِ يُ  ، ويٚمٗمظ سمٛمِمٙمؾٍ ؾٍ ٛمَ جُمـ اًمٙمالم سمٛم ي٠ميتَ  أن :ابعالقجف الّر 

هذ   أو ف ُمـ اعمٙمروهِ اعمراد سمف ُمـ ؾمالُمتِ  ذمد يؽمدّ  أوه، همػمِ  وأ  ٌلاًمٜمّ 
ُمـ  :أي- (5)

                                                          

= 

اًمٕمزيز سمـ قمٛمر  ٦م قمٌدإئٛمّ  ٝمٞمد سمره٤منيـ أمحد سمـ اًمّمدر اًمِّم اًمدّ  يـ حمٛمقد سمـ شم٤مجاًمدّ  سمره٤من

قن أّن ص٤مطم٥م ومٞمٔمٜم  يٖمٚمط ومٞمف اًمٓمٚم٦ٌمُ  ويمثػمًا ُم٤م ه.616 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،ه اًمٌخ٤مري احلٜمٗملسمـ ُم٤مزَ 

ظم اًمٙمٌػم أيْم٤ًم ريض "اًمؼمه٤ميناعمحٞمط "  وًمٞمس يمذًمؽ. ،زاًمّديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمنَّ

 (.2/511 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

وزاد ومٞمف ُمـ اًمٗمت٤موي  ،ٜمٞم٦مطم٤موي ُم٤ًمئؾ اًمقاىمٕم٤مت واعمٜمٞم٦م وُم٤م شمريمف ذم شمدويٜمف ُمـ ُم٤ًمئؾ اًم٘مُ "( أي: 1)

ت٤مر سمـ حمٛمقد يـ اإلُم٤مم خماًمدّ  ضم٤م ٟمجؿاًمرَّ  : ًمٚمِمٞمخ أيب73يمت٤مب اًمًػم، ىمـ "ٜمٞم٦مًمتتٛمٞمؿ اًمٖمُ 

 .(1/490 "يمِمػ اًمٔمٜمقن") ه.658اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اًمٖمزُمٞمٜمل احلٜمٗمل ]اعمٕمتززم[ اًمزاهدي

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      م اًم٘م٤مري.إمم هٜم٤م يمال (2)

 .2/427، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (3)

 .2/429اعمرضمع ٟمٗمًف،  (4)

]اٟمٔمر شمرمجتف:  لجَل يمام يت٤ٌمدر إمم اًمٗمٝمؿ، واظمت٤مره اًمدُ  ،"عمٙمروها"قمغم  ٓ "ؾمالُمتف"قمٓمػ قمغم  (5)

، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"]أي: ذم  ٠مه اًم٘م٤مريومخٓمّ  ([6/188 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

، 4، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"]أي: ذم  ٗم٤مضملف اخلَ ، وشمٌٕمَ [2/432ومّمؾ، 

ف قمغم سمٕمٓمٗمِ  ومٝمذا ىم٤مضٍ  ،"هُمـ ّذ " :قًمفىمٌؾ ىم "ؾمالُمتف"ر ف ىمدّ ٟمّ أ واًمٕمج٥ُم ، [6/222

ّٓ  ،اعمٙمروه  ."اعمٞمؿ"ـف سمُمالُمتُ  أن يٙمقنَ  إ

= 
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 ٥م طمرُم٦مَ ـ همٚمّ ومٛمٜمٝمؿ ُمَ  ،اعمجتٝمديـ اظمتالِف  ٦مُ ٔمٜمّ وُمَ  (1)ٔمراًمٜمّ  دُ ُمؽمدّ  ٤مومٝم٤مهٜم ،-فالُمتِ ُمَ 

 م، ودرءَ اًمدّ  ؿ طمرُم٦مَ ـ قمٔمّ قمغم اًم٘متؾ، وُمٜمٝمؿ ُمَ  ومجَن  ،فرِو ك قمِ ك مِح مَح و  ٌلاًمٜمّ 

 .(2)"ٓطمتامل اًم٘مقل ٌٝم٦مًمِم  سم٤م دّ احل

 شم٤مَب  ن٢مقسم٦م قمٚمٞمف، ومسمٕمرض اًمتَ  (3)ـ اجلٛمعُ ٛمٙمِ يُ  ،وومٞمام ٟمحـ ومٞمف" :اًم٘م٤مريىم٤مل 

ّٓ و ًّ  ، ويزول آطمتامُل اإلؿمٙم٤مُل  تؾ، ومػمشمٗمع طمٞمٜمئذٍ ىمُ  إ واهلل شمٕم٤ممم  (4)١مالسم٤مجلقاب واًم

 .(5)"ؿ سم٤محل٤ملقمٚمَ أ

  (6)ٜمدٍق ص٤مطم٥م ومُ  يمؾ  " :ىم٤مل ىمتؾ رضمؾٍ  ذم احلًـ اًم٘م٤مسمز سمقأػ وشمقىمّ 

ًتٗمٝمؿ ك يُ طمتّ  ،قمٚمٞمف ؼواًمتْمٞمٞمٞمقد ه سم٤مًم٘مُ سمِمد   روم٠مُمَ ، "الً ُمرؾَم  ٤مً وًمق يم٤من ٟمٌٞمّ  ،(7)ىمرٟم٤من

                                                          

= 

أراد  :أي ،هأو اعمراد ذ   ،ُمـ اعمٙمروه ف سمف ؾمالُمتُ  اعمرادَ  د ذم أنّ وم٤معمٕمٜمك يؽمدّ  ،باجلؿؾةو

َْرِض َأْم  ﴿َأَذ  ُأِريَد سمَِٛمـ ذِم  قمغم وزان ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٌل سم٤مًمٜمّ وُمالُم٦مٍ  وؿملمٍ  ذ   سمف إحل٤مَق  ْٕ ا

ْؿ َرؿَمدًا﴾ ُ  :أي ،إمم اًمٙمالم "هِ ّذ "و "فؾمالُمتِ "[، أو اًمْمٛمػمان ذم 10 :]اجلـ َأَراَد هِبِْؿ َرهب 

ف ه وضمٕمٚمُ ومٞمف ذ   :روأظَم  ،ذًمؽ اًمٙمالم ُمـ اعمٕمٜمك اعمٙمروه ومٞمف ؾمالُم٦مُ  :مه٤مأطمدُ  ،لمحيتٛمؾ وضمٝمَ 

 .٤م[]اإلُم٤مم أمحد رو                  .! شمٕم٤ممم أقمٚمؿواهلل ،د ذم اعمرادومٞمؽمدّ  ،ظمٌٞمث٤مً  ىمٌٞمح٤مً 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ده.حمؾ شمرد   :أي (1)

 .144، صـ2إًمخ، ومّمؾ، اجلزء ... هق ذم طمّ٘مف ذم سمٞم٤من ُم٤م 1ذم، اًم٤ٌمب  4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (2)

  ف سملم مح٤مي٦م قمرِو  (3)
ِ
 .أمحد رو٤م[]اإلُم٤مم                    ٌٝم٤مت.احلدود سم٤مًمِم   وسملم درء

(4)  ًَ  ،ؾ إمم اًم٘م٤مئؾ، ًمٙمـ هذا طمٞم٨م يتقؾّم -ؽ اعمتٕم٤ملاعمٚمِ  قمٚمٞمف رمح٦مُ -ـ وأضم٤مد ومٞمام ىم٤مل وًم٘مد أطم

ّٓ و ـّ ًمٞمس ًمؽ سمف قمٚمؿ، وإيّ  شم٘مػ ُم٤م شمٕمٚمٛمقن، وٓ ٓ شم٘مقًمقا ُم٤م ؿ أن ٓوم٤مٕؾمٚمَ  إ  وم٢منّ  !:٤ميمؿ واًمٔم

ـّ  سمٕمَض   .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      .إصمؿٌ  اًمٔم

 .2/432، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م ذح" (5)

ا. (6)  .[اعمٞمٛمٜمل]                       [.، أي: ومٜمدق]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[. ]ٟمٗمس اعمٕمٜمك سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م َهَ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       َدي قث. (7)
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 ،نق أاًمٗمٜم٤مدِ  أصح٤مَب  أرادقمغم ُم٘مّمده، هؾ  دّل ، وُم٤م يَ فأًمٗم٤مفمِ قمـ مجٚم٦م  (1)٦مُ ٜماًمٌٞمّ 

 .(2)"ظمػَّ أ هأُمرُ ، ومٞمٙمقن ٌؾ ُمرؾَم  ٟمٌل  ف ًمٞمس ومٞمٝمؿ ٟمّ أ ومٛمٕمٚمقمٌ 

 ،ف ُمـ اعمح٤ملٟمّ أ (4)هاقمت٘م٤مدِ  وإرادةِ  (3)ٖم٦مِ اعم٤ٌمًمَ قمغم  فـ محٚمُ ٛمٙمِ يُ  إذ" :اًم٘م٤مريىم٤مل 

ئمٝمر  ؾٍ ُمرؾَم  ٟمٌل   يمقنَ  زَ جيقّ  أنقمغم  فـ محٚمُ ٛمٙمِ يُ و ،(5)٘م٤مم اًمتٜمٙمٞمؾُم ذم ظمػ  أه يرُ زومتٕم

وم٘م٤مل  ،ةَ ٌقّ قمك اًمٜمُ ـ ادّ ُمَ  أنّ " :قمٚمامئٜم٤م ، وهلذا ىم٤مل سمٕمُض ؿمدَّ أ هأُمرُ ومٞمٙمقن  ،ٜم٤م سمٕمد ٟمٌٞم  

 إٟمٌٞم٤مءَ  أنّ ُمـ  اًم٘م٤ميض (6)ذيمره ُم٤م" :ىم٤مل اًمتٚمٛم٤ًمين ،"رٗمَ يمَ  "ر اعمٕمجزةَ فمٝمِ أ": ًمف ىم٤مئٌؾ 

                                                          

ـَ  وم٢منّ  :ٝم٤ممجٞمٕمِ  :ف، أيقمـ مجٚم٦م أًمٗم٤مفمِ  اًمِمٝمقدُ  :أي (1) ًّ  اًم٘مرائ لم قمغم شمٕمٞملم ٕمِ ٘م٦م واًمالطم٘م٦م رسمام شمُ ٤مسماًم

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       اعمراد.

 .145، 144، صـ2هق ذم طمّ٘مف ...إًمخ، ومّمؾ، اجلزء  ذم سمٞم٤من ُم٤م 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "٤ماًمِمٗم" (2)

 .إلُم٤مم أمحد رو٤م[]ا .!واًمٕم٤مومٞم٦مَ  اًمٕمٗمقَ  سم٤مًمٖم٦م، ٟم٠ًمل اهللُ ع ؿمٜمٕم٦مٍ ٖم٦م إمم أؿمٜمَحٝم٤م اهلل ُمـ ُم٤ٌمًمَ ىمٌّ  :أققل (3)

ومٞمٙمقن  ،اًمٗمٜم٤مدق ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمٛمَؾ  أن يتٕم٤مـمك أطمدٌ  أو اؾمتح٤مًم٦مَ  ،أن ٟمٌل   طمدوِث  يٕمت٘مد اؾمتح٤مًم٦مَ  :أي (4)

ـ سم٤مب شمٕمٚمٞمؼ اعمح٤مل سم٤معمح٤ملىمقًمُ   .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[   ٨م اعم٘م٤مل.ُمـ أظمٌَ  -يمام شمرى-ف ًمٙمٜمّ ،ف ُم

 .٤م[]اإلُم٤مم أمحد رو                       اًمتٕمذي٥م. (5)

يم٤من  ؾمقاءٌ  ،ـ جيٛمع اعم٤مَل ُمَ  اًمٗمٜمدق قمغم يمّؾ  ؼ ص٤مطم٥ُم سم٤مط، ويٓمٚمَ هق اخل٤من واًمر   ٜمدَق اًمٗمُ  أنّ اقمٚمؿ  (6)

، وم٘م٤مل [6/225، 4، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4]اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"ًمف ظم٤من أو ٓ، يمام ذيمره ذم 

ف ًمٗمٔمِ  فم٤مهرَ وًمٙمـ "ف: ُم٤م ٟمّّم  ،ذم ُمراده دَ قمـ اًم٘م٤مسمز سمٕمدُم٤م ذيمر اًمؽمدّ  اإلُم٤مم اًم٘م٤ميض ٟم٘مالً 

م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ـ شم٘مدّ وىمد يم٤من ومٞمٛمَ  ،ريـُملم واعمت٠مظّم ُمـ اعمت٘مدّ  ٜمدٍق ومُ  ص٤مطم٥ِم  ًمٙمّؾ  اًمٕمٛمقمُ 

، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م"]أي: ذم  "ـ ايمت٥ًم اعم٤ملُمَ  -اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت -ؾ ؾُم واًمر  

ـ ًمف قمٛمَّ  ي٦مٌ ٜمدق يمٜم٤ماًمٗمُ  ص٤مطم٥َم  أنّ  وىمد قمٚمٛم٧َم "ٗم٤مضمل: ىم٤مل اخلَ  .اهـ [145، صـ2ومّمؾ، اجلزء 

ّٓ يٌٜمٞمف ويٛمٚمٙمف  ف ٕٟٓمّ  :يمثػم ُم٤مٌل   ـمقيُؾ  :أي ،ج٤مداًمٜمّ ـمقيُؾ  :ـ هق يمذًمؽ، ومٝمق يم٘مقهلؿُمَ  إ

ي٘م٤مل  .اهـ [ُمٚمت٘مٓم٤مً  6/226، 4، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ": اٟمٔمر] "اًم٘م٤مُم٦م

، وهق ٤مومظ اخل٤منْ سم٤مط وطماًمرّ  ظم٤مدمَ ٤م ًمق أراد سمف اعم٤مل، أُمّ  ص٤مطم٥َم  هذا إذا أراد سمف اًم٘م٤مئُؾ  :قمٚمٞمف

 ه "٦م اًمذي ي٘م٤مل ًمف سم٤مهلٜمديّ 
ب

 

 

ٹ
ںا را ف ٛمقًمُ يٛمٙمـ ؿُم  مل ومٚمق أراد اًمٕمٛمقمَ  !ومح٤مؿم٤م إٟمٌٞم٤مء قمـ ذًمؽ ،"ي

= 
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 سمف أراد نإو ،(1)اعم٤مل ومٌلّمٌ  ص٤مطم٥َم  سمف -اًم٘م٤مئُؾ  :أي- أراد إن :ىمٚمٜم٤م ،أُمقالٍ  يوِ يم٤مٟمقا ذَ 

 (2)ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك ،اًمٜم٘م٤مئص أقمٔمؿِ ف ُمـ ٕٟمّ  :ؾ ذًمؽٕمَ ومَ  ٟمٌل  د قضَم يُ  ومال ،وإُملمَ  احل٤مومظَ 

                                                          

= 

ّٓ يٌؼ  ، وملهلؿ  ف وىمد أؿم٤مر إمم سمٕمِْم  .قمغم ضمٝم٦م ومرض اعمح٤مل وم٤مومٝمؿ "٤مً وًمق ٟمٌٞمّ " :فىمقًمُ  إ

 .ُم٤مم أمحد رو٤م[]اإل    .[2/434، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤مذح "]أي: ذم  اًم٘م٤مرُي 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      .ُم٤م ذيمر اًم٘م٤ميض (1)

ًمتئ٤مم، يٙم٤مد يريد آ ٓ  أرى هذا اًمٙمالمَ وإيّن  :أققل .هذا ُم٤م ٟم٘مؾ اًم٘م٤مري قمـ اًمتٚمٛم٤ًمين  (2)

 "إن"ويمذا  "ًمق" أنّ  اقمٚمؿ، وشمقضمٞمف اعمرام، ، ذم حت٘مٞمؼ اعم٘م٤ممٕماّلماًم ُؽ سمام يٗمتح اعمٚمِ  ومٚمٜم٠مِت 

 أو طم٤ملٍ  ُمدظمقهلام ُمـ ومردٍ  ٟم٘مٞمَض  ٤ٌمٟمف، وذًمؽ أنّ شمٕم٘مّ  طمٙمؿٍ  لم شم٠مشمٞم٤من ًمت٠ميمٞمد قمٛمقمِ صٚمتَ اًمق

  ومم سم٤محلٙمؿ، وذم هذا ٟمقعُ يٙمقن أَ 
ٍ
شم٘مدير  رسمام يٜمٙمر أو يًتٌٕمد صمٌقشمف ًمف أو ومٞمف، ومٞمٓمقى ذيمُر  ظمٗم٤مء

 "قاواًم"يـ، ومتٙمقن قمغم يمال اًمت٘مديرَ  ٓزمٌ  احلٙمؿَ  أنّ  قمغم هذا ًمٞمٔمٝمرَ  ويٜمّص  ،اًمٜم٘مٞمض ًمٔمٝمقره

ِٝمْؿ َوًَمْق يَم٤مَن هِبِْؿ  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ُمٓمقي٦مٍ  قمغم ذـمٞم٦مٍ  ٤م ذم إصؾ قمٓمٌػ يم٠مّن  ًِ ﴿َوُي١ْمصمُِروَن قَمغَم َأٟمُٗم

٦ًٌم إمم اإليث٤مر طملم ر سم٤مًمٜم قمدم اخلّم٤مص٦م أفمٝمَ  طم٤مَل  [، واإليث٤مرُ 9 :]احلنم ظَمَّم٤مَص٦ٌم﴾

 شمٙمـ هبؿ ظمّم٤مص٦مٌ  ًمقمل :ف ىمٞمؾيم٠مٟمّ  ،وممقمغم اًمٔم٤مهر ُمـ سم٤مب أَ  ح سم٤مخلٗمل ًمٞمدلَّ ومٍّم  ،ه٤موضمقدِ 

 .أيْم٤مً ٔصمروا  وًمق يم٤من هبؿ ظمّم٤مص٦مٌ  ،روأصمَ 

﴿َأْيٜمَاَم ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،يـهلؿ قمغم يمال اًمت٘مديرَ  ٓزمٌ  وصٌػ  اإليث٤مرَ  أنّ  :وم٤محل٤مصُؾ 

َِمٞمََّدٍة﴾ ُؿ اعَمْقُت َوًَمْق يُمٜمُتْؿ ذِم سُمُروٍج ُم    طمرزٍ ـ ًمٞمس ذمف ُمَ [، وم٢مدرايمُ 78 :]اًمٜم٤ًمء شَمُٙمقُٟمقْا ُيْدِريمٙم 

ـٍ ف ُمَ ر ُمـ إدرايمِ أفمٝمَ  ًمٙمال  ف ٓزمٌ إدرايمَ  قمغم أنّ  قمغم اخلٗمل دًٓم٦مً  طمّملم، ومٜمّص  ـ ذم طمّم

ـ ُمـ إٟمّم٤مر ُمَ  وم٢منّ  :لماًمٙمريٛمتَ  ]أيَتلم[ يمام ذم ٘م٤مً اعمذيمقر ىمد يٙمقن حم٘مَّ  اًمت٘مديرُ  لم، صمؿّ اًمٗمري٘مَ 

ًمف ذم  وضمقدَ  ٓ وو٤مً ُمٗمر د، وىمد يٙمقن ُم٘مدراً ُمِمٞمّ  ـ هق ذم سمرٍج ٤مس ُمَ يم٤من ذم ظمّم٤مص٦م، وُمـ اًمٜمّ 

 اًمٗمروٞم٦مَ  ف اًمت٘م٤مديَر ٛمقًمِ ًمُِم  :ًمٚمٕمٛمقم ذم شم٠ميمٞمدٍ  َؾ ًمف، وهذا يٙمقن أدظَم  إُمٙم٤منَ  ٓ اخل٤مرج، سمؾ متٜمٕم٤مً 

ّٓ ىمقُل  حييين أن ُمث٤مٌل  وٓ ،أيْم٤مً  ﴿َوَُم٤م  :ٞمٝمؿ يقؾمػ ٕسمِ  إظمقةِ  ًمف ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ إ

ـٍ ًمَّ   ،ذم اًمقاىمع متٜمعٌ  ٝمؿ ذم يمذب اًمذئ٥ِم ومّمدىمُ  ،[17 :قؾمػ]ي ٜم٤َم َوًَمْق يُمٜم٤َّم َص٤مِدىِملَم﴾َأٟم٧َم سمُِٛم١ْمُِم

ـمٞم٦م، وإذا يم٤من قمغم اًمنّم  شمزد اإلوم٤مدةُ  مل حمْم٤مً  إذا يم٤من ُمٗمروو٤مً  صمؿّ  ،هؿًمٙمـ ًمٞمس هذا ُم٘مّمقدُ 

 حمٛمقَل  يٙمقن اعمحٛمقُل  ،أو ؾمٚم٤ٌمً  ومم ذم احلٙمؿ إجي٤مسم٤مً محٚمٞم٦م ُمثؾ إُ  أومٞمدْت  محكم   سمٕمد طمٙمؿٍ  ٘م٤مً حم٘مَّ 

 اعمٗم٤مدَ  وم٢منّ  :لمومم يمام ذم أيتَ ذم اًمقصػ اًمٕمٜمقاين ُمع قمٜمقان اًم٘مْمٞم٦م إُ  قذٌ ومم، واًمت٘مدير ُم٠مظمإُ 

= 
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= 

عمقشمف،  كٌ ُمدرِ  دٍ ُمِمٞمّ  اًمذي ذم سمرٍج  قمغم ٟمٗمًف، واإلٟم٤ًمنُ  رٌ ُم١مصمِ  اًمذي سمف ظمّم٤مص٦مٌ  إٟمّم٤مري أنّ 

ـَ  ُم٤م :شم٘مقَل  سمخالف أن ٤مدىملم ه١مٓء اًمّّم  شمريد أنّ  هلؿ وًمق يم٤مٟمقا ص٤مدىملم، ومال يم٤من يٕم٘مقب ًمٞم١مُم

 .ٝمؿف صدىمُ ي٘مع ذم ىمٚمٌِ  ًمق صدىمقا سم٤مًمٗمرض مل نّ أ ام شمريد اًمتٕمٚمٞمَؼ ـ هلؿ، إٟمّ ١مُمَ ي مل

سم٤مًمقصػ اًمٕمٜمقاين،  سمقصػ اعمحٛمقل، ووٛمٜمل   ىمّمدي   :ومٞمٝم٤م طمٙمامن احلٛمٚمٞم٦مُ  صمؿّ 

  طمٙمؿَ  ٓ ـمٞم٦مُ واًمنّم 
ٍ
 حلٙمؿٍ  ومٞمٝم٤م سمٚمزوم طمٙمؿٍ  ام احلٙمؿُ ٞمٝم٤م قمغم ُم٤م هق اًمتح٘مٞمؼ، إٟمّ ُمـ ضمزئَ  ذم رء

 يمؾ  " :اًم٘م٤مئؾ :هذا وم٘مقل وإذا قمروم٧َم  .!ُمـ ؾمقاٟمح اًمقىم٧م، ويمثػم اعمٗم٤مد نّ وم٢م :اطمٗمٔمف ،أو قمٜم٤مدٍ 

قمغم  ف، أو يٕمؿّ اًمٙمالم سم٠مهؾ زُم٤مٟمِ  خيصَّ  ٤م أنإُمّ  "الً ُمرؾَم  ٤مً وًمق يم٤من ٟمٌٞمّ  ،يمذا ويمذا ص٤مطم٥م ومٜمدٍق 

، أو ظم٤مدم اخل٤من يمام إُمقال قمغم ضمٝم٦م اًمٙمٜم٤مي٦م ٜمدق ص٤مطم٥ُم سمّم٤مطم٥م اًمٗمُ  ر، واعمرادُ ُم٤م هق اعمت٤ٌمدِ 

 :ٕم٤مين أرسمٕم٦مهر، وم٤معمَ هق اًمٔم٤م

ومٞمف  طمٙمؿَ  ف ٓأٟمّ  ؿمؽَّ  وهذا ٓ "الً ُمرؾَم  ٤مً وًمق يم٤من ٟمٌٞمّ  ، يمذاذم زُم٤ميِن  ينٍ أو ظم٤م ثرٍ ُمُ  يمؾ  " :ٓناألوّ 

 ،سمقصػ اعمحٛمقل ٜمدق، وٓاًمٗمُ  أقمٜمل ص٤مطم٥َم  ،سم٤مًمقصػ اًمٕمٜمقاين رام، ُٓمـ إٟمٌٞم٤مء اًمٙمِ  قمغم أطمدٍ 

ّٓ  "ًمق" يٙمقن ُمدظمقَل  ومال ،ُم٤من قمـ إٟمٌٞم٤مء ًمٚمٕمٚمؿ سمخٚمق اًمزّ  :أقمٜمل اًم٘مرٟم٤من  اً ُمٕمؼمَّ  راً ُم٘مدّ  إ

شم٘مدير  ك قمغمطمتّ  ،٦م ُمٓمٚم٘م٤مً ٜمدىمٞمّ احلٙمؿ ًمقصػ اًمٗمُ  ًمزوم فطم٤مصٚم .سمٛمح٤مل حم٤ملٍ  سمنمـمل ُمٗمٞمد شمٕمٚمٞمٍؼ 

، وُم٤م ىم٤مل اًم٘م٤مري "ؾُمرؾَم  ف ًمٞمس ومٞمٝمؿ ٟمٌل  أٟمّ  ُمٕمٚمقمٌ "، وهذا ُم٤م ىم٤مل اًم٘م٤مسمز: ة اعمًتحٞمؾ أيْم٤مً اًمٜمٌقّ 

٤محلقن، وُمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝمؿ اًمّّم  اعمحٙمقمَ  أن ؿمّؽ  ًمٙمـ ٓ "ح٤ملف ُمـ اعمأٟمّ  إرادة اقمت٘م٤مدٍ " :ُمـ

ُمـ إدب  حمٞمدَ  ومال ،٥م اًم٘متَؾ يقضمِ  ف، ومٝمق وإن ملف سمح٥ًم طم٤مًمِ طمٙمٛمُ  ُمًٚمؿٍ  يمؾ   ذًمؽ، وإيذاءُ  دون

ّٓ  يٌَؼ  ومل" :ديد، وهذا ُم٤م ىم٤مل اًمتٚمٛم٤ًميناًمِّم   ."٤مساًمٜمّ  ؾم٤مئرُ  إ

، وهذا ُم٤م ىم٤مًمف ٤مً ضمٚمٞمّ  يم٤من يمٗمراً  ،٤مً ُم٤من ٟمٌٞمّ اًمزّ  ُمـ أهؾ ًمٙمقن أطمدٍ  زاً ٦م مق  ن أشمك سم٤مًمنمـمٞمّ إ ،ٟمٕمؿ

 :ر ذم اًمٙمٗمريم٤من أفمٝمَ  ،رٌ ُم٘مدَّ  ٓ ٌؼ حم٘مَّ  "ًمق" ُمدظمقَل  وًمق أشمك سم٤مًمٙمالم قمغم أنّ  ،اًم٘م٤مري سمٕمد ذًمؽ

ذم  ٜمدق اًمذي هق ٟمٌل  اًمٗمُ  ص٤مطم٥َم  إنّ " :اًم٘م٤مئٚم٦مَ  ٦مَ ٤م أن شمٗمٞمد احلٛمٚمٞمّ وم٢مّن  :ة سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٗمٕمؾًم٘مقًمف سمٜمٌقّ 

 .ىمٓمٕم٤مً  وهذا يمٗمرٌ  "ٜم٤م يمذا ويمذازُم٤مٟمِ 

رام ٛمقًمف ًمٌٕمض إٟمٌٞم٤مء اًمٙمِ ذم ؿُم  ؿمؽَّ  وٓ ،ًمخإ... "يمذا أو طم٤مرٍض  ُم٤مضٍ  ثرٍ ُمُ  يمّؾ " :الثالث

 ِْؽ سمَِٖمػْمِ وىمٞمؾ ًمف:  ،ُمـ سمٕمده يٜمٌٖمل ٕطمدٍ  ٓ ٚمٙم٤مً ل ؾمٚمٞمامن ُمُ ، وم٘مد أقمٓم ًِ ـْ َأْو َأُْم ﴿َهَذا قَمَٓم٤مُؤَٟم٤م وَم٤مُْمُٜم

٤مٍب﴾ ًَ  ،ُمـ ذه٥ٍم  يٖمتًؾ إذ ٟمزًم٧م قمٚمٞمف ضمرادٌ  هق سمٞمٜم٤م  قباًمّم٤مسمر أيّ  [، وهذا اًمٕمٌدُ 39: ]ص طِم

 ؽ، وهذا ُم٤مهمٜمك زم قمـ سمريمتِ  أهمٜمؽ قمـ هذا، ىم٤مل سمغم وًمٙمـ ٓ مل أَ  ،فومٜم٤مداه رسم   ،فومجٕمؾ حيثٞمف ذم صمقسمِ 

 .ٓزُم٤مً  ، واًم٘متُؾ هذا يٙمقن يمٗمراً  ومٕمغم إرادةِ  ،ًمخإ... "ًمٗمٔمف اًمٕمٛمقمُ  فم٤مهرُ " :ىم٤مل اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم

= 
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، سم٤مٕٟمٌٞم٤مءؽ ومام سم٤مًمُ  ،٤مسؾم٤مئر اًمٜمّ  ذموصؿ و ٥مف قمٞمّ ٕٟمّ  :لوّ يم٤مٕ ومٝمق ،يمذا ف ُمثُؾ ٟمّ أذًمؽ 

، ٤مىمص ٟم٘مٌص شمِمٌٞمف اًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمٜمّ  ٤مىمص، وذمسم٤مًمٜمّ  اًمٙم٤مُمَؾ  (1)فف ؿمٌّ ٕٟمّ  :ذًمؽ ىم٤مئُؾ  ؾومٞم٘متَ 

                                                          

= 

 يِمٛمؾ ومٞمف اًمقصُػ  ومٝمذا ٓ ،ًمخ...إ "يمذا يم٤من أو ُمقضمقداً  ظم٤من ُم٤موٞم٤مً  ظم٤مدمِ  يمّؾ " :ابعلرّ ا

ّٓ  شمٙمقن داظمٚم٦مً  ، ومٚمقٓأصالً  رام ُمـ إٟمٌٞم٤مء اًمٙمِ  أطمداً اًمٕمٜمقاين  ًمف، سمؾ  وضمقدَ  ٓ رٍ قمغم ُم٘مدَّ  إ

سمٕمض أصح٤مب اًمٗمٜم٤مدق رض ًمق ومُ  :فشمٕمٚمٞمؼ اعمح٤مل سم٤معمح٤مل، طم٤مصٚمُ  ًمقضمقده، ومٞم٠ميت اطمتامُل  إُمٙم٤منَ  ٓ

 ُم٧م.ن يمذا، وهذا ُم٤م ىمدّ ًمٙم٤م ٤مً ٟمٌٞمّ 

ومٝمذا يٙمقن  "هق يمذا ٤مً ٜمدىمل اًمذي يم٤من ٟمٌٞمّ اًمٗمُ  سمٕمَض  أنّ " :ك حيّمَؾ طمتّ  أراد ومٞمف اًمتح٘مٞمَؼ  إن ،ٟمٕمؿ

ومٞمف سمقضمقب اًم٘متؾ، ويٙمٗمل ومٞمف   اًمٕمٛمقم، وهق اًمث٤مًم٨م اعمحٙمقمُ ُمـ صقريَت  َل أقمٜمل إوّ  ،لُمثؾ إوّ 

 :قمـ اًم٘مّمدي اعمٚمٕمقن ومْمالً  ،ًمٗمٜمدىملسم٤م اًمْمٛمٜمل اًمذي ذم اًمقصػ اًمٕمٜمقاين قمغم ذات ٟمٌل   احلٙمؿُ 

سم٤مًمٙمذب ومذاك،  يم٤من حت٘مٞم٘م٤مً  قمٚمٞمٝمؿ إن قمـ هذه اًمٜم٘مٞمّم٦م، وم٤محلٙمؿُ  هقن ىمٓمٕم٤مً ُمٜمزَّ   إٟمٌٞم٤مءَ  وم٢منّ 

ّٓ و ، عم٤م ضمكمّ  يمٗمٌر  أيْم٤مً وهذا  ،ف ومٜمدىمّل ٝمؿ يم٤من يم٠مٟمّ سمٕمُْم  :أي ،قمغم ضمٝم٦م اًمتِمٌٞمف قمَل ُمـ أن يدّ  أىمّؾ  ومال إ

ؿ أقمٚمَ  ذيمر اًمتٚمٛم٤ًمين هٜم٤م، واهللُ هذا ُم٤م ، وًمٕمّؾ ًمٜم٘مص وهق ٟم٘مٌص ٤مىمص ذم اومٞمف ُمـ شمِمٌٞمف اًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمٜمّ

 .!ث سمٕمد ذًمؽ أُمراً دِ حُي  اهللَ ؾ ًمٕمّؾ شم٠مُمّ  ،هسمٛمراد قم٤ٌمدِ 

الح وًمق يم٤من ذم اًمّّم  ،ف يمذا ويمذاومٞمحٛمؾ قمغم إرادة أٟمّ  ،اًمتِمٌٞمف ر قمٜمدي قمٙمُس وإفمٝمَ 

 ؾ ذم حمؾ اإلزراء، وإؾم٤مءةُ اًمٜم٤مىمص سم٤مًمٙم٤مُم ، وذم هذا شمِمٌٞمفُ ؾٍ ُمرؾَم  ورومٕم٦م اًمِم٠من يمٜمٌل  واإلطم٤ًمن 

 .ة واًمثٜم٤مءالاًمّّم  سمحية إٟمٌٞم٤مء، قمٚمٞمٝمؿ أومْمُؾ  أدٍب 

إمم اًم٘م٤مئؾ  إًمٞمف ًمإليمٗم٤مر اهل٤مئؾ، وٓ ؾمٌٞمَؾ  ىمٞم٤مم هذه اعمخ٤مئؾ، ٓ اًمٚمتٞم٤م واًمٚمتل وم٤مًمٙمالم طم٤مَل  وسمٕمد

 ًَ  لطمجر اعمٙمّ  اسمـ مُ اإلُم٤م َػ ، وًم٘مد أٟمَّم حمٞمدَ  ديد وم٘مد آذٟم٤مك أن ٓواًمت٠مدي٥م اًمِّم  ٤م اًمتٕمزيرُ ٞمػ اًم٘م٤مشمؾ، أُمّ ًم

ف ًمٞمس ًمٗمٔمَ  اًمٔم٤مهر أنّ ": "اًمٜمًٞمؿ"إذ ىم٤مل يمام ٟم٘مؾ قمٜمف ذم  [44صـ "اإلقمالم ذم سم٘مقاـمع اإلؾمالم"]اٟمٔمر: 

ٌ   إٟمٌٞم٤مء وٓ ذم ذمّ  سحي٤مً   "اًمٜمًٞمؿ"] "ديدر اًمتٕمزير اًمِّم سمؾ يٕمزَّ  ،ٗمظد هذا اًمٚمّ يٙمٗمر سمٛمجرّ  ٝمؿ، ومالؾم

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ،اهـ  [6/226، 4، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ 

ذم إذه٤من،  ًمتّمقيرَ ، وأراد سم٤مًمتِمٌٞمف اومٞمام هق ُمدٌح  ٓ -يمام ذيمرٟم٤م- ومٞمام هق ٟم٘مٌص  :أي (1)

دمري ذم  اًمِمٛمَس  أو يم٠منّ  ،اًمٌدر يم٤مًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦مَ  ف وضمٝمُ  :إمم إومٝم٤مم، يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ واًمت٘مري٥َم 

 اج اعمٜمػم٦ًٌم إمم وضمف هذا اًمّن لم ذم يمامل اًمٜم٘مّم٤من سم٤مًمٜمّٟم٤مىمَّم  ٘مٛمُر واًم اًمِمٛمُس  يم٤من وإن ،فوضمٝمِ 

يمت٤مب اًمتٕمٌػم، سم٤مب َُمـ  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"]اٟمٔمر:  شـ رآين وم٘مد رأى احلّؼ ُمَ » :اًمٚماّمع سمٚمٛمٕم٤من

= 
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ّٓ  يٌَؼ  ومل  ذي٦مُ أو ،٤مً ووًمٞمّ  ومٞمٝمؿ قم٤معم٤مً  ٕنّ  :ديداًمِّم  ُب إدذًمؽ  ذمومٕمٚمٞمف  ،٤مساًمٜمّ  ؾم٤مئرُ  إ

 .(1)"ومٞمف واعم٘مقلِ  واًم٘مقلِ  ىمدر اًم٘م٤مئؾِ  قمغم واًمتٕمزيرَ  قسم٦مَ ٥م اًمٕم٘مقضمِ اعمًٚمٛملم يُ  ؾم٤مئرِ 

قمٚمٞمف  دَ ؿمٝمِ  ـ ىم٤مل ًمِم٤مهدٍ ٜم٤م ومٞمٛمَ ٞمقظُم وىمد يم٤من اظمتٚمػ ؿُم ": اًم٘م٤ميضىم٤مل 

 
ٍ
ق ٤مؾمحإ سمقأٜم٤م ٛمقن، ومٙم٤من ؿمٞمخُ ٝمَ تّ يُ  إٟمٌٞم٤مءُ  :وم٘م٤مل ؟لٜمٛمُ ٝمِ شمتّ  أَ  (2):ىم٤مل صمؿّ  سمٌمء

ـُ   (4)حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر سمقأ اًم٘م٤ميضٗمظ، ويم٤من ًمٌِم٤مقم٦م فم٤مهر اًمٚمّ  :فيرى ىمتٚمَ  (3)ضمٕمٗمر اسم

 أراد إنو ،سيٌح  ومٝمذا يمٗمرٌ  ،سم٤مًمٙمذب أراد إن": اًم٘م٤مريىم٤مل  .(6)"(5)ػ قمـ اًم٘متؾيتقىمّ 

                                                          

= 

﴿َُمَثُؾ ُٟمقِرِه يَمِٛمِْمَٙم٤مٍة  وىمد ضم٤مء ذم اًمتٜمزيؾ: [1207، صـ6996 ذم اعمٜم٤مم، ر: رأى اًمٜمٌَّل 

٤ٌَمٌح   .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    [.35 :]اًمٜمقر ﴾ومِٞمَٝم٤م ُِمّْم

 .435، 2/434، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (1)

ـّ ي إٟمٌٞم٤مءَ  ، وم٘م٤مل: إنّ ٜمل يم٤مذسم٤مً أشمٔمٜمّ :ًمٚمٛمِمٝمقد قمٚمٞمف ىم٤مل اًمِم٤مهدُ  صمؿّ  :أي (2) هبؿ هذا، وًمٞم٧ًم  ٔم

هبؿ ىمد يمذّ  -ف قمٚمٞمٝمؿالُمُ اهلل شمٕم٤ممم وؾم صٚمقاُت -ؿ ك ي٘م٤مل: إّن اًمٌٝم٧م اًمٌح٧م طمتّ  اًمتٝمٛم٦مُ 

 :ح واًمتٕمديؾ ي٘مقًمقناجلر ٦مَ أئٛمّ  أٓ شمرى أنّ  .ذم اعم٘مقل ومٞمف قمـ ري٦ٌمٍ  سمؾ هق اًم٘مقُل  ،اًمٙم٤مومرون

، وًمق يم٤من اعمٕمٜمك قمغم اًمٌٝم٧م "ابيمذّ " :سمٕمد ىمقهلؿ ضمرٍح  هذا أؿمدّ  ومٞمٕمدّ  "سم٤مًمٙمذب ؿٌ ٝمَ ُمتّ  النٌ ومُ "

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                      .أصالً  رطم٤مً عم٤م يم٤من ضَم 

هق إسمراهٞمؿ سمـ ضمٕمٗمر اًمٗم٘مٞمف اعمِم٤مِور، أسمق إؾمح٤مق اًمٚمقايت، ؿمٞمخ ص٤مًمح ُمـ أهؾ اًمّديـ واًمٗمْمؾ  (3)

ف  "اعمقـّم٠م"واًمٕم٘مؾ. يم٤من يدّرس  ًِ ويتٗمّ٘مف ومٞمف، ويم٤من قم٤مىماًل ُمٝمٞم٤ًٌم يمثػَم اًمقىم٤مر، ٓ يتٙمّٚمؿ أطمٌد ذم مٚم

ّٓ سمٛم٠ًمًم٦م قمٚمٍؿ أو يمالٍم ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦ٌم. شمقذّم ؾم  ٜم٦م صمالث قمنمة ومخًٛمئ٦م ذم مُج٤مدى إومم. إ

 .ُمٚمت٘مٓم٤ًم( 270، 269إسمراهٞمؿ سمـ ضمٕمٗمر، صـ 13 سم٤مب إًمػ، ُمـ اؾمٛمف إسمراهٞمؿ، ر: "اًمدي٤ٌمج")

ؾمٛمع ُمـ أيب قمكم وأظمذ  .خٛمل أسمق حمٛمدقمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ ُمٜمّمقر اًمٚمَّ هق  (4)

 اًمٗمْمؾ سمـ قمٞم٤مض رواي٦م قمٜمف وُمٜم٤مفمرة قمٜمده ذم وٕيب .قمٜمف ذم اضمتٞم٤مزه سمًٌت٦م ُم٘مدُمف ُمـ اعمنمق

ُمٕمجؿ أصح٤مب اًم٘م٤ميض ") .513 ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م وشمقذّم  ."يـأصقل اًمدّ "و "ٟم٦ماعمدوّ "و "٠ماعمقـمّ "

 .(204طمرف اًمٕملم، ُمـ اؾمٛمف قمٌد اهلل، صـ "أيب قمكم اًمّمدذم

، 4]اًم٘مًؿ  ("ؿمٗم٤م")  هـ.ا "٤مرٛمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗمّ ـ اهّت قمٛمَّ  ظمؼماً  يٙمقنَ  ظ قمٜمده أنٓطمتامل اًمٚمٗم" (5)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                 [. 145، صـ2، ومّمؾ، اجلزء 1اًم٤ٌمب 

 .145، صـ2إًمخ، ومّمؾ، اجلزء ... هق ذم طمّ٘مف ذم سمٞم٤من ُم٤م 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (6)
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ًّ  (1)اعمٕم٤ميصسمٌٕمض   .(2)"ؾومت٠مُمّ ، لًمألوّ  ىمريٜم٦مٌ  ٞم٤مَق ومال، ًمٙمـ اًم

  ادون بادالئؽةؼاس احلّد يُ  ٓ

 ،-هُمرِ أ ذم- قمٞم٤ٌمً  وٓ يذيمرَ  ،-فًمٜمٌٞم  - ٟم٘مّم٤مً  ي٘مّمدَ  ن ٓأ :القجف اخلامس

 اجل٤مئزةِ  ف طمقاًمِ أسمٌٕمض  و يًتِمٝمدُ أف، وص٤مومِ أ سمذيمر سمٕمضِ  (3)عُ ف يٜمزِ ، وًمٙمٜمّ ٤مً ٌّ ؾَم  وٓ

ًِ  ٦مِ واحلجّ  ،ثؾٟمٞم٤م، قمغم ـمريؼ رضب اعمَ اًمدّ  قمٚمٞمف ذم ٌ   (4)ه قمغمو ًمٖمػمِ أف ًمٜمٗم و أف سمف، اًمتِم

٘مٞمؼ، وـمريؼ اًمتح (6)ّد ٠مف، ًمٞمس قمغم ـمريؼ اًمت٘متْ حلِ  ٦مٍ ٤مَو َْم و همَ أف، ٟم٤مًمتْ  (5)هْمٞمٛم٦مٍ  قمٜمد

ًِ  سمؾ قمغم ُم٘مّمدِ  ف ًمٜمٌٞم   (7)اًمتقىمػم و قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ وقمدمِ أه، و ًمٖمػمِ أف اًمؽمومٞمع ًمٜمٗم

 ،ذمّ  ىمٞمَؾ  نإ"يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ:  ،سم٘مقًمف (8)واًمتٜمديرَ  و ىمّمد اهلزَل أ   ً  ذم وم٘مد ىمٞمَؾ  ،قءاًم

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       اًمّمٖم٤مئر. :أي (1)

 .2/436، ومّمؾ، 1اًم٤ٌمب  ،4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       يٛمٞمؾ. (3)

 "ف سمفأو قمغم اًمتِمٌّ " :"اًمٜمًٞمؿ"و "اعمتـ"، واًمذي ذم ٟمًختل "ذح اًم٘م٤مري"هٙمذا ذم ٟمًخ٦م  (4)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                 ؾ.ر إُمثَ وهق إفمٝمَ  "قمغم ـمريؼ رضب اعمثؾ" :قمغم ىمقًمف قمٓمٗم٤مً 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ٟم٘مٞمّم٦م. :يأ (5)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       آىمتداء. (6)

يٙمقن قمغم هذا ُمـ اًمقضمف اخل٤مُمس،  ف ٓوم٢مٟمّ  :اًمتقىمػم قمدمَ  اًم٘م٤مئُؾ  ي٘مّمدَ  يرد أن مل :أققل (7)

ة، ٌقّ ر اًمٜمُومام وىمّ  ،ٝم٤م همْم٤مً ىم٤مئٚمُ  دَ ىمَّم  وٓ ،٤مً ٌّ يتْمٛمـ ؾَم  ف وإن ملف أٟمّ ح ذم سمٞم٤من طمٙمٛمِ وؾمٞمٍّم 

قمـ اًمتقىمػم،  ظم٤ملٍ  ف أشمك سم٤مًمٙمالم ذم حمؾ  أٟمّ  :وم٤معمراد .[316]اٟمٔمر: صـ ًمخإ... ؾم٤مًم٦مقمٔمؿ اًمرّ  وٓ

ذم  سم٦مٍ ُم١مدَّ  ٗم٦مٍ ُمث٘مَّ  سم٦مٍ ُمٝمذَّ  طمًٜم٦مٍ  سم٠مًمٗم٤مظٍ  -اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت -جيقز قمٚمٞمٝمؿ  ُم٤م يم٠من يذيمرَ 

اجلزيؾ،  اجلٛمٞمؾ، وإضمرِ  اًمتٌجٞمؾ، واًمثقاِب و ٛم٦مِ د اهلل ُمـ اًمٕمٔمَ ئمٝمر سمف ُم٤م هلؿ قمٜم حمؾ  

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                  ف ًمٞمس ُمـ اًمقضمقه ذم رء.وم٢مٟمّ  :اجلٚمٞمؾ واًمٗمْمؾِ 

ٜم٤م أقمٜمل ُمتٜمَ ،لمٝم٤م يم٤معمتٜمَ ٚم  ٝم٤م أو ضُم ِْم ومٗمل سمٕم ،وُح ومٞمف اًمنّم  سم٧ْم واوٓمر ًُخ ػ ومٞمف اًمٜم اظمتٚمِ  هذا ًمٗمظٌ  (8)

لم، ىم٤مل اًم٘م٤مري: ُمٝمٛمٚمتَ  "راء"و "داٌل "ـوم "ٟمقن"و ٦مٍ ومقىمٞمّ  سمٛمثٜم٤مةٍ  "ٗم٤مءاًمِّم "هذا وٟمًختل ُمتـ 

= 
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ًّ  :، أياإلؾم٘م٤مطُ  :دة، وُمٕمٜم٤مهُمِمدّ  ُمٝمٛمٚم٦مٍ  سمدالٍ  "رٟمدّ "ُمّمدر " ُمـ اًم٘مقل أو  ٤مىمطَ أو ىمّمد اًم

 :ىمٞمؾ"ٗم٤مضمل: وىم٤مل اخلَ  .اهـ [2/438، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"] "اًمٗمٕمؾ

، ومّمؾ 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ٟمًٞمؿ اًمري٤مض"] "فُم٘م٤مُمِ  طمرُم٦مِ  إؾم٘م٤مطُ  :أي ،اإلؾم٘م٤مطُ  :ُمٕمٜم٤مه

 .اهـ [6/232، 5اًمقضمف 

ًّ  يٕمرف اإلؾم٘م٤مطُ  إذ مل :لومم ُمـ إوّ وهذا أَ  :أققل ف ٤مىمط ُمـ اًم٘مقل، قمغم أٟمّ سمٛمٕمٜمك اإلشمٞم٤من سم٤مًم

وهق - "اإلؾم٘م٤مط" ُمٗمٕمقلِ  إؾم٘م٤مطَ  أنّ  ، ويٙمدر هذا أيْم٤مً قمٌث٤مً  وم٤مرهم٤مً  "سم٘مقًمف" :فىمقًمُ  يٌ٘مك طمٞمٜمئذٍ 

 ذوذ، وم٤معمرادُ دور، وهق اًمِم  ة اًمٜم ُمـ ُم٤مدّ  يٙمقنَ  وجيقز أن"ىم٤مل اًم٘م٤مري:  ،ٞمدوشمٕم٘م سمٕمٞمدٌ  -احلرُم٦مُ 

  أو ومٕمؾٍ  ُمـ ىمقلٍ  سمٜم٤مدرٍ  اإلشمٞم٤منُ 
ٍ
 اًمتٕمٔمٞمؿَ  اًمتِمٝمػم م٤م ي٘متيض ف ظمالُف أٟمّ  :واحل٤مصؾ .همري٥م سمٌمء

همف وهذا اًمذي ؾمقّ . اهـ [2/438، ومّمؾ، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"]أي: ذم  "واًمتقىمػمَ 

 ؿم٤مذ   ٟم٤مدرٍ  سم٠مُمرٍ  اإلشمٞم٤منُ  :أي"ٗم٤مضمل واقمتٛمده وم٘م٤مل: ُمف اخلَ ىمدّ  ،م شم٘مدّ قماّم  راً ٕمٚمف ُم١مظمَّ اًم٘م٤مري وضم

، 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"]أي: ذم  "اًمتِمٝمػم واًمؽمومٞمع ذوذ ٓومٞمذيمره قمغم ؾمٌٞمؾ اًمِّم  ،فوىمققمُ 

 هبذا اعمٕمٜمك هق اإلٟمدار. اعمٕمروَف  سمٞمد أنّ  .اهـ [6/232، 5ومّمؾ اًمقضمف 

قادر، وهل اعمٕم٤مين ٜمُّمـ اًم ه سم٢مشمٞم٤من ٟم٤مدرةٍ ومم شمٗمًػمُ سمؾ إَ  :أققلوم٠مٟم٤م هذا  وإذا ضم٤موزَت 

 ،"ٟمقاس ر أيبٟمقادِ "و "٤محر ضُم ٟمقادِ "يمام ي٘م٤مل  ٓمٞمٗم٦م اًمٔمريٗم٦م اعمٕمج٦ٌم، ورسمام يم٤مٟم٧م ُمْمحٙم٦مً اًمٚمَّ 

، "ثؾقمغم ـمريؼ رضب اعمَ " :إمم ىمقًمف ومٞمٙمقن ٟم٤مفمراً  ،"ًمٓمٞمٗم٦م"رومٜم٤م وهل اًمتل ي٘م٤مل هل٤م ذم قمُ 

ًِ  أو رضب ُمثالً " :ف ومٞمام ي٠ميتده ىمقًمُ سم٤مهلزل، وي١مي  ف ف ىمراٟمُ ويٜم٤مؾمٌُ  ، وُمع شمٚمؽ "فًمتٓمٞمٞم٥م مٚم

يمر قمغم ر ُمـ ضمٕمؾ اًمتٜمدير سمٛمٕمٜمك اًمذِ ف وأؿمٝمَ ٤مدرة ذم هذا اعمٕمٜمك أقمرَ اًمٜمّ دات اؾمتٕمامُل اعم١ميّ 

 .خيٗمك يمر قمغم ؾمٌٞمؾ اًمؽمومٞمع يمام ٓذوذ واخلٛمقل، وضمٕمؾ اًمتِمٝمػم سمٛمٕمٜمك اًمذِ ؾمٌٞمؾ اًمِّم 

هق "ٟم٘مٚمف اًمتٚمٛم٤ًمين وىم٤مل:  ،هذم آظمرِ  "الاًمدّ "ـسم "اًمتٜمديد" :"حواًمنّم "ووىمع ذم سمٕمض 

هدي٦م "]اٟمٔمر شمرمجتف: ) ؾمقء، ىم٤مل اجلقهري إذا ىم٤مل ومٞمف يمٚمٛم٦مَ  "د سمٗمالنٍ ٟمدّ " :ليم٤مًمٖمٞم٦ٌم ي٘م٤م

سم٤مب اًمدال،  "اًمّمح٤مح"]أي: ذم  "ي٘م٤مل: ٟمّدد سمف ؿمّٝمره وؾمّٛمع سمف" :([5/172 "اًمٕم٤مروملم

 ٕنّ  :ف شمّمحٞمػخيٗمك أٟمّ  ٓ"ىم٤مل اًم٘م٤مري:  .اهـ "٤من، وُمٕمٜم٤ممه٤م ُمت٘م٤مرسم[2/474ومّمؾ اًمٜمقن، 

]أي: ذم  "سمراء ذم آظمره  أن يٙمقنَ ومٞمتٕملّم  "اًمتقىمػم" :ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ىمقًمف هذا وىمع ؾمجٕم٤مً 

 .اهـ  [2/438، 5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م ذح"

يم٤من  إن هذا همػم ،هٜم٤م ؾمجع٤مد هيقضَم  ، سمؾ ٓهٜم٤م اًمًجعَ ٤مه اًم٘م٤ميض اإلُم٤ممُ يٚمتزم  مل :أققل

ُمٕمٜم٤مه اعمذيمقر  أنّ  ؿمّؽ  ًمٚمجزم سمٙمقٟمف هب٤م، وٓ ومٙمٞمػ جيٕمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمًجع ؾم٤ٌٌمً  "اءاًمرّ "ـسم

= 
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ؿ ؾمٚمَ أ كأٟمّ " أو، "قاأذٟمٌُ وم٘مد  أذٟم٧ٌُم  إن" أو، "إٟمٌٞم٤مءُ ب ذ  وم٘مد يمُ  سم٧ُم ذ  يمُ  إن" أو ،"ٌلاًمٜمّ 

ًِ أُمـ  زم اًمٕمَ  أوًمقيمام صؼم  ىمد صؼمُت " أو، "فٚمُ ؾُم اهلل ورُ  أٟمٌٞم٤مءُ ُمٜمٝمؿ  يًٚمؿْ  ومل ،٤مسٜم٦م اًمٜمّ ًم

ر ومام وىمّ  ،و٤موم٧م ٟم٘مّم٤مً أ وٓ ،٤مً ٌّ ـ ؾَم شمتْمٛمّ  ن ملإهذه و نّ ٢موٟمحقه٤م، وم "قبأيّ يمّمؼم  وأ

 (2)ٗم٤مءَ ٟمتىمّمد آ (1)ةٍ ُمٕمرّ  أوٟم٤مهل٤م،  يمراُم٦مٍ  ف ذمـ ؿمٌّ ف ُمَ ك ؿمٌّ طمتّ  ،ؾم٤مًم٦مَ ؿ اًمرّ قمٔمّ  ، وٓةَ ٌقّ اًمٜمُ 

ًِ ٞمًمتٓم ثالً رضب ُمَ  أوُمٜمٝم٤م،    أو ،فٞم٥م مٚم
ٍ
 ؿ اهللُـ قمٔمّ ف سمٛمَ ًمتحًلم يمالُمِ  وصٍػ  ذم إقمالء

                                                          

= 

 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")]اٟمٔمر شمرمجتف:  "اًم٘م٤مُمقس"ذم ىم٤مل  ،ده٤م ذم اعم٘م٤ممٕم٤مين وأىمٕمَ ب اعمَ ُمـ أىمرَ 

قن، سم٤مب اًمدال، ومّمؾ اًمٜم "اًم٘م٤مُمقس"] "ؾمٛمٕمف اًم٘مٌٞمحأف وسمٕمٞمقسمِ  َح د سمف ّس ٟمدّ ": [(2/278

 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")]اٟمٔمر شمرمجتف:  "ح٤محاًمّّم "ومم ُمـ آؾمتِمٝم٤مد سمام ذم وهذا أَ  .اهـ[ 346صـ

 .واي٦م قمـ اًم٘م٤ميض اإلُم٤ممذم صمٌقت اًمرّ  اًمِم٠منَ  همػم أنّ  ،يمام ٓ خيٗمك [(96، 2/95

٥م وشمِمٝمػم، ىم٤مل ٞمؿ سمام ومٞمف شمٕمٞمُمٕمجٛم٦م سمٛمٕمٜمك اًمتٙمٚمّ  "ذال"و "ٟمقن"ـسم "اًمتٜمذير"ف وىمٞمؾ: إٟمّ 

ف ويم٠مٟمّ  .اهـ  [6/233، 5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"] "ٟمٔمر وومٞمف"ٗم٤مضمل: اخلَ 

 . 795. وهٙمذا ذم اًمٜمًّح٦م اعمحّ٘م٘م٦م ُمـ قمٌده قمكم يمقؿمؽ صـواهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،يٕمرف ًمٖم٦مً  ف ملٕٟمّ 

 :أققل. ه سم٤مإلقمالموومّن  ،ُمٕمجٛم٦م "ذال"ـسمٛمقطمدة وم "ذيرٌاًمت": لجَل ووىمع ذم أصؾ اًمدُ 

 صمؿّ  ،"ٟمذر اًمٌمء قمٚمٛمف، واإلٟمذار اإلقمالم"، ي٘م٤مل: "اًمٜمقن"ـير سماًمتٗمًػم يٜم٤مؾم٥م اًمتٜمذهذا 

 "اعمٕمٜمكذم  وحتريٌػ  ،ذم اعمٌٜمك ف شمّمحٞمٌػ أٟمّ  اًمٔم٤مهرُ "ًمف ذم هذا اعم٘م٤مم، وًمذا ىم٤مل اًم٘م٤مري:  حمؾَّ  ٓ

 .اهـ [2/438، 5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"]أي: ذم 

ه سمتٗمًػم ٗم٤مضمل، وومّن اعمٌٜمك ومٝمق اًمذي اؾمتٔمٝمره اخلَ  ٤م، وأُمّ قمٚمٛم٧َم  ٤م اعمٕمٜمك ومٗمٞمف ُم٤مأُمّ  :أققل

 "ـف سمأٟمّ  واًمٔم٤مهرُ "م: ُم٤م شم٘مدّ  طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد ،ىمري٥م
ٍ
دمقز سمف قمـ  ُمٕمجٛم٦مٍ  "ذالٍ "و دةٍ ُمقطمَّ  "سم٤مء

 ،5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ٜمًٞمؿاًم"أي: ذم ] "يٚمٞمؼ سمف ظ سمام ٓاًمًٗم٤مه٦م واًمتٚمٗمّ 

 .اهـ [6/233

اًمراسمع  ٗمظُ اًمٚمّ  اسمع اًمذي ذيمرت، صمؿّ ل قمغم اعمٕمٜمك اًمّر إوّ  ٗمظُ ٚمّ هق اًم َب إىمرَ  أنّ  :واحل٤مصؾ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                   ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.لٗم٤مضماخلَ  قمغم اعمٕمٜمك إظمػم خمت٤مرُ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ُمٜم٘مّم٦م. (1)

 .رو٤م[]اإلُم٤مم أمحد                        ي.اًمتؼمّ  :أي (2)
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ًّ  إدَب  -اًم٘متؾ أدر إنْ -هذا  ومحّؼ  ،هشمقىمػمَ  موأًمَز ه، ف ىمدرَ وّذ  ،(1)هظمٓمرَ  ـَ واًم ، ج

 أوف ف سمٛمثٚمِ قم٤مدشمِ  وُم٠مًمقِف  ،ؼ سمفٓمَ ُم٤م ٟمَ  ٌِح وُم٘مت٣م ىمُ  ،فُم٘م٤مًمِ  ٜمٕم٦مِ ه سمح٥ًم ؿُم شمٕمزيرِ  ةَ وىمقّ 

مـ  ،هذا رون ُمثَؾ ٜمٙمِ ُمقن يُ يزل اعمت٘مدّ  ومل .صدر ُمٜمف ف قمغم ُم٤مٟمدُمِ  أوف يمالُمِ  ٦مِ ه وىمريٜمورِ دُ ٟمُ 

  اًمٜمٌل  قمك وىمد رَ  ،سم٤مًمٗم٘مر ينٕمػم  شمُ "سم٤مًمٗم٘مر وم٘م٤مل:   رضمالً قمػّم  رضمؾٍ  ذم قمـ ُم٤مًمٍؽ  ضم٤مء سمف

 ،"َب ١مدَّ ي أن أرى ،فُمقوٕمِ  همػم ذم  ٌلاًمٜمّ ض سمذيمر ىمد قمرّ " :وم٘م٤مل ُم٤مًمٌؽ  "اًمٖمٜمؿَ 

 .(3)"ٜم٤مىمٌٚمَ  إٟمٌٞم٤مءُ  أظمٓم٠متىمد  :ي٘مقًمقا أنٌقا قشمِ قمُ  إذا (2)يٜمٌٖمل ٓ"وىم٤مل: 

 نّ ٢موم :ادون سم٤معمالئٙم٦م٘م٤مس احلدّ يُ  ٓ إذ :ضمقهُمـ وُ  هذا ظمٓم٠مٌ  نّ ٢موم": اًم٘م٤مريىم٤مل 

ّٓ يم٤مٟم٧م  ُم٤م إٟمٌٞم٤مء ٓم٠مَ ظم  ك صٖم٤مئر، سمؾ ظمالَف شمًٛمّ  أوىم٤مٍت سمٕمض  ذم ٟم٤مدرةٌ  ٌت ّٓ زَ  إ

ٌَ  قسم٦مٍ سمتَ  ةٌ ُمع هذا محقّ  هلو هؿ،همػمِ  ئ٤مِت ؾمٞم   إمم٦ًٌم سم٤مًمٜم   ٜم٤مٍت ًَ ، سمؾ طَم وممإَ  ٝم٤م، قم٘مٞم

ًمٚمٙم٤ٌمئر  ؿم٤مُمٚم٦مٌ  ٤موم٢مّن  :إُمؿٟمقب شمٕم٤ممم هب٤م، سمخالف ذُ  ظمؼم اهللُأيمام  ،ىمٌقهل٤م (4)ؼٞموحت٘م

ٝم٤م صحتِ  وطِ ذ ُؼ ف حت٘مّ رَ ٕمي ٝمؿ ٓ، وقمغم شم٘مدير شمقسمتِ واؾمتٛمراراً  ٠مً وظمٓم وهمػمه٤م قمٛمداً 

ُمٕمّمقُمقن ُمـ  ؿوم٢مّن  :إٟمٌٞم٤مءٝم٤م، سمخالف ص٤مطمٌِ  أُمر ٤ممت٦مُ ظم ىدرَ يُ  وىمٌقهل٤م، سمؾ وٓ

 .(5)"٦ًمُ ٘م٤ميَ هذه اعمُ  شمّمّح  قء اخل٤ممت٦م، ومالُمـ ؾُم  وُم٠مُمقٟمقن٦م، قمغم اعمٕمّمٞمّ  اإلسار

ًمٕمّمٛم٦م  قمٔمٞمؿٍ  ظمٓمرٍ  ومٗمل "أذٟمٌقاوم٘مد  أذٟم٧ٌُم  نإ" :فىمقًمُ  ٤موأُمّ ": اًم٘م٤مريوىم٤مل 

قسم٦م، ُم٘م٤مم اًمتَ  ذم (6)وسم٦م٦م، وفمٝمر ُمٜمٝمؿ إَ صقرة اعمٕمّمٞم ذميم٤من  هلؿ ُم٤م رٗمِ ام ىمد همُ ؾمٞمّ  ٓو ،إٟمٌٞم٤مء

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ذومف. :أي (1)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ٕهؾ اخلٓم٤مي٤م. (2)

 .148-146، صـ2، اجلزء 5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (3)

 ]اعمٞمٛمٜمل[.                     .أي: ىمد حتّ٘مؼ ىمٌقل اًمتقسم٦م (4)

 .2/447ًم٤ًمسمؼ، اعمرضمع ا (5)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       اًمرضمقع. :يأ (6)
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ف قمٜمف ص٤مطمٌُ  شم٤مَب  إنو اعمٕمّمٞم٦م، هق طم٘مٞم٘م٦مُ  اًمذيٚم٦م ُم٘م٤مسمَ  ذم ؿمٌٝم٦مٍ  سمال اعمٖمٗمقرُ  ر اًمذٟم٥ُم يذيمَ  ومال

 .(2)"سم٤معمٚمقك (1)ٕمٚمقكُ ٘م٤مس اًمّّم يُ  قسم٦م، ومالًمٕمدم صح٦م ذائط اًمتَ  :٦مئِمٞمومٝمق حت٧م اعمَ 

 أراد :"وم٤مؿمتٌٝم٤م اًمِمٌفَ  نُ محداشمٜم٤مزع إ" :(3)ٟمقاس أيبىمقل  ذم اًم٘م٤مريوىم٤مل 

ّٓ  ،صحٞمٌح  شم٠مويٌؾ ًمٞمس ًمف  ،سيٌح  اًمٗمْمؾ، وهذا يمٗمرٌ  ذماؾمتقائٝمام  ذم ٖم٦مَ اعم٤ٌمًمَ   أن إ

 ."(4)اهلل  رؾمقل دٍ حمٛمّ  همػمَ  سم٤مٕمحد أرادف ٟمّ أ َل قميدّ 

ّٓ اًمٗمْمؾ  ذمف هق ُمثٚمُ " :يىمقل اعمٕمر   ذم ٗم٤مضملاخلَ  ىم٤ملو  ىم٤مل سمٕمدُم٤م "فٟمّ أ إ

 ـ شمرك إدب ُم٤مومٞمف ُمِ و" :(6)"ٌلف سم٤مًمٜمّ ٌل ذم ومْمٚمِ اًمٜمّ  همػمَ  ًمتِمٌٞمٝمف :(5)ؿمديدٌ " :اًم٘م٤ميض

 .(7)"ةٍ ًمذّ  سمٖمػم ف يمٗمرٌ ٟمّ ٢موم :وٌق ذَ  أو إؾمالمٌ ـ ًمف  سمف ُمَ يرَى  أنخيٗمك، وىم٤مل: طم٤مؿم٤مه ُمـ  ٓ

 إيامُن والَدي رشقِل اهلل 
 أسمقهيٙمقن  : اٟمٔمر ًمٜم٤م يم٤مشم٤ٌمً اًمٕمزيز ًمرضمؾٍ  سمـ قمٌد ىم٤مل قمٛمرُ ": اًم٘م٤ميضوىم٤مل 

ف ًمَ ومٕمزَ  "!ثالً ضمٕمٚم٧م هذا ُمَ " :، وم٘م٤مل"يم٤مومراً  (8)ٌلاًمٜمّ  سمقأىمد يم٤من "ًمف:  يم٤مشم٥ٌم وم٘م٤مل  "٤مً قمرسمٞمّ 

 اًمٗم٘مف" ذم ٜم٤مإُم٤مُمُ ىم٤مل  ؼ ُم٤مقاومِ وهذا يُ ": اًم٘م٤مريىم٤مل  .(9)"!أسمداً  زم شمٙمت٥ْم  ٓ" :وىم٤مل

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       اعمحت٤مج. (1)

 .2/438، 5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (2)

 ،اعمِمٝمقرٟمقاس اًمِم٤مقمر  ل سمـ اًمّم٤ٌمح احلٙمٛمل اًمٌٖمدادي أسمقإوّ  سمـ قمٌد ئاحلًـ سمـ ه٤مٟمهق  (3)

 .(5/220 "اًمٕم٤مروملم هدي٦م")                 .ؿمٕمره "ديقان" :ًمفه. 196  ؾمٜم٦مشمقذّم 

 .2/445، 5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (4)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       هذا. :أي (5)

 .146، صـ2، اجلزء 5ًمقضمف إًمخ، ومّمؾ ا... هق ذم طمّ٘مف ذم سمٞم٤من ُم٤م 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (6)

 .6/235، اعمرضمع ٟمٗمًف (7)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     .ؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  (8)

 .148، صـ2 ، اجلزء5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (9)
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وًمٙمـ " :-ىم٤مل أن إمم- (1)"ُم٤مشم٤م قمغم اًمٙمٗمر اهلل  رؾمقلِ  يدَ ًموا نّ إ" :"إيمؼم

                                                          

طم٤مؿمٞمتف "ذم  د اًمٓمحٓم٤موي اًمًٞمّ  ٕماّلُم٦مىم٤مل اًم .دٟم٤م اإلُم٤مم إقمٔمؿ يث٧ٌم هذا قمـ ؾمٞمّ  مل (1)

ف: ٟمّم   ُم٤م ،ُمـ سم٤مب ٟمٙم٤مح يم٤مومرٍ  [(5/152 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر شمرمجتف:  "اعمخت٤مر قمغم اًمدرّ 

: -ىم٤مل إمم أن وذيمر اًمٙمالمَ - "ه طمٗمٔمٝمام ُمـ اًمٙمٗمر، واًمذي يٜمٌٖمل اقمت٘م٤مدُ أدٍب  ومٞمف إؾم٤مءةُ "

 يدّل قمغم اإلُم٤مم، و ومٛمدؾمقٌس  "ُم٤مشم٤م قمغم اًمٙمٗمر يف واًمدَ  ُمـ أنّ " :"اًمٗم٘مف إيمؼم"ذم  وُم٤م"

ـُ  .ُمـ ذًمؽ دة ُمٜمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م رءٌ ًخ اعمٕمتٛمَ اًمٜم  قمٚمٞمف أنّ  : "ومت٤مواه"ل ذم طمجر اعمٙمّ  ىم٤مل اسم

طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م  ٕيب ٓ ،طمٜمٞمٗم٦م حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٌخ٤مري ومٞمٝم٤م ذًمؽ ٕيب واعمقضمقدُ "

ي٘متيض  ام ُم٤مشم٤م ذم زُمـ اًمٙمٗمر، وهذا ٓأّن  :ىم٤مل ذًمؽ ومٛمٕمٜم٤مه اإلُم٤ممَ  وقمغم اًمتًٚمٞمؿ أنّ  ،اًمٙمقذم

اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب  يمت٤مب "اًمٓمحٓم٤موي قمغم اًمدر طم٤مؿمٞم٦م".  ]أوم٤مد وأضم٤مد إمم آظمر ُم٤م... "ٝمام سمفاشمّم٤مومُ 

 [.2/80اًمٙم٤مومر،  ٟمٙم٤مح

ًخ دون إظمرى، وهل ىمقًمف: اًمٜم  ٝم٤م ذم سمٕمضد ُمثٚمُ أظمرى شمقضَم  وهلذه اًمٕم٤ٌمرة ىمريٜم٦مٌ  :أققل

ًُ  ُم٦مٕماّل واًم .[311صـ "اًمٗم٘مف إيمؼم"] "نُم٤مت قمغم اإليام اهلل  ورؾمقُل " ف ىمد اًم٘م٤مري ٟمٗم

رود هذا اإلُم٤مم قمغم شم٘مدير صح٦م وُ  ُمرامَ  ًمٕمّؾ "ٝم٤م إمم اًمٙمت٤مب، طمٞم٨م ىم٤مل: ارشم٤مب ذم صح٦م ٟمًٌتِ 

ًخ ُمع اؿمؽمايمٝمام ذم ظمٚمق اًمٜم وم٤مىمٓمع سمّمح٦م هذه  .ًمخإ... [311صـ "ُمٜمح اًمروض"] "اًمٙمالم

 .ٗميض إمم اًمتٕمج٥مدة قمٜمٝمام م٤م يُ اعمٕمتٛمَ 

ّٓ شمٙمـ ىمّم٤مراه  مل ،رض إمم ه١مٓءذم اعم٠ًمًم٦م ًمق ومُ  اًمؽمضمٞمَح  أنّ  ىمٓمٕم٤مً  ُمٕمٚمقمٌ  :أققل ثؿّ  ـ   إ  فم

ـ ، وُمَ هٜم٤مك ىم٤مـمعٌ  يٙمقنَ  قمـ أن يتْم٤مءل دوٟمف اخلالف، ومْمالً  أي ُمٌٚمٖم٤مً يٌٚمغ ُمـ هم٤مًم٥م اًمرّ  مل

ىم٤مـمع،  ؾ ُمـ اهلجقم قمغم ُمثؾ هذا ُمـ دونف يم٤من أقم٘مَ أٟمّ  ـَ أي٘مَ  ػم هذا اإلُم٤مم إضمؾ ؾِم  ؾمؼَمَ 

ومٙمٞمػ هبذا  ،اهلل  ي رؾمقل٤مس، ومٙمٞمػ سم٠مسمقَ  آطم٤مد اًمٜمّي٘مع ذم ع ىمطّ ًٛمَ يُ  وهق اًمذي مل

يم٤من  ف رواي٦مً ؿ صمٌقشمُ ٚمّ ؾُم  يـ، ومٝمق إناًمدّ  قمغم إدراضمف ذم يمت٤مب أصقل ديد سمف، اًم٤ٌمقم٨ِم آقمتٜم٤مء اًمِّم 

 .قصمفٜم٤م قمـ ًمَ ًمٜمزاه٦م إُم٤مُمِ  ت٤مً ، ُمثٌِ سم٤مـمٜم٤مً  هذا اٟم٘مٓم٤مقم٤مً 

 ٤م ىمقُل ومٞمف، أُمّ  ٦مَ طمجّ  وٓ ،دبإ ءام هل ذم ىمقل ذًمؽ اًمٙم٤مشم٥م اًمّز اعمقاوم٘م٦م إٟمّ  صمؿّ 

: "اًمٜمًٞمؿ"ٗم٤مضمل ذم اخلَ  ٕماّلُم٦مسمؾ ىم٤مل اًم ،يقاوم٘مف اًمٕمزيز ومٚمٞمس ومٞمف ُم٤م اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ قمٌد أُمػم

، 4اًم٘مًؿ  "ٜمًٞمؿاًم"] "ف قمـ أُمث٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦مأُمث٤مًمُ  ك يٜمزضمرَ طمتّ  ًمف وشمٕمزيرٌ  هذا شم٠مدي٥ٌم "

 :طمجر ىم٤مل اسمـ .يف إمم إؾمالم أسمقَ  ، وذم ذًمؽ إؿم٤مرةٌ [6/244، 5، ومّمؾ اًمقضمف 1 اًم٤ٌمب

 ومٞمف أنّ  ـَ ـ ـمٕمَ يٚمتٗمتقا عم ومل ،٤مظُمـ احلٗمّ  واطمدٍ  حف همػمُ صحّ  ، سمؾ ذم طمدي٨ٍم وهذا هق احلّؼ "

= 
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= 

  [101صـ "اًم٘مرى أومْمؾ"] "ًمف  ويمراُم٦مً  ،هلام ٦مً ظمّمقصٞمّ  ،ٜم٤م سمفشمٕم٤ممم أطمٞم٤ممه٤م ًمف ومآُمَ  اهللَ 

٤م إُمؿ، أُمّ  ٦م ظمػمهذه إُمّ  ويّمػما ُمـ اإليامن سمف  وهذا ًمٞمجدا أومْمٚمٞم٦مَ  :أققل .ًمخإ...

 .هلام اإليامن ومٙم٤من طم٤مصالً  ٟمٗمس

 :ـ ىم٤ملقمغم ُمَ  هذا رد  "اًمٕم٤ٌمرة اعمذيمقرة اعمٜمًقسم٦م ًمإلُم٤مم:  حت٧م "وضاًمرَّ  ُمٜمح"ىم٤مل اًم٘م٤مري ذم 

 ُمٜمح"] "اإلي٘م٤من شمٕم٤ممم ومامشم٤م ذم ُم٘م٤مم أطمٞم٤ممه٤م اهللُ أو ُم٤مشم٤م قمغم اًمٙمٗمر صمؿّ  ،ام ُم٤مشم٤م قمغم اإليامنإّن 

 .اهـ ُمٚمت٘مٓم٤ًم[ 310صـ "اًمروض

 !ومٞمف قمغم إٟمٙم٤مر اإلطمٞم٤مء؟ ًٓم٦مُ ُمـ أيـ اًمدّ  !اهلل ؾمٌح٤من ومٞم٤م !ُمـ اًمٕمج٤مئ٥م هذا قمج٥ٌم  :أققل

  وًمٙمـ اإليالعَ  !وُمك إًمٞمف؟أَ  طم٤مضم٥ٍم  وسم٠مّي  ؟!قمٚمٞمف دّل  ًمٗمظٍ  وسم٠مّي 
ٍ
وىمد "ىم٤مل:  .ي٠ميت سم٤مًمٕمج٤مئ٥م سمٌمء

ً   ُم٤م ، ودومٕم٧ُم ُمًت٘مٚم٦مً  هلذه اعم٠ًمًم٦م رؾم٤مًم٦مً  أومردُت   شم٘مقي٦م هذه ذم ٞمقـمل ذم رؾم٤مئٚمف اًمثالِث ذيمره اًم

 "اًمروض ُمٜمح"] "٦مإُمّ  ٦م واًم٘مٞم٤مس وإمج٤معًم٦م اجل٤مُمٕم٦م اعمجتٛمٕم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜمّسم٤مٕدّ  ،اعم٘م٤مًم٦م

، 5اًمقضمقه  ، ومّمؾ1، اًم٤ٌمب 4]اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤مء"هٜم٤م ذم ٤موذيمر ٟمحقه٤م ه .اهـ [310صـ

 .هيٕمجٌف أُمُر  ف ملٕٟمّ  :  ماًمٕماّل  ُػ ، ىمد طمذومف اعمّمٜمّ[2/447

ً  ًمإلُم٤مم اجلٚمٞم :أققل ًمٞم٧ًم  ، واعم٠ًمًم٦مُ رؾم٤مئؾ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ؾم٧م   ٞمقـمل ؾ اجلالل اًم

 ُمدظمَؾ  م وشمّمح وشمٗمًد، وٓوحتّر  ٤م حتّؾ ٗملم ُمـ طمٞم٨م أّن ؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمَّ شمتٕمٚمّ  ٓ إذ :ُمـ اًمٗم٘مف

، وؿم٤مع وذاع، وُمأل اًمٌ٘م٤مع، وم٠ميـ اإلمج٤مع؟ وىمد يمثر اًمٜمزاعُ  ٤م اإلمج٤معُ ، وأُمّ ومٞمٝم٤م ًمٚم٘مٞم٤مس أصالً 

٤م ء، وأُمّ أضماّل  ٦مٌ لم أئٛمّ اًمٗمري٘مَ  يمال ، وأنّ ظمالومٞم٦مٌ  اعم٠ًمًم٦مَ  أنّ  :اًمًٞمقـمل أوم٤مد اإلُم٤ممُ  ُم٤م ام احلؼ  وإٟمّ 

  ٟمصَّ  ومال اًمٙمت٤مُب 
ٍ
يم٤من  ،ؼ سمٌٕمض ُم٤م يذيمر ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزولشمٕمٚمّ  ذم اًم٤ٌمب، وإن ومٞمف قمغم رء

 ،ه ُٕمث٤مل اعم٠ًمًم٦م، واًمًٞمقـمل أقمغم يمٕم٤ٌمً وطمدَ  ف هق اعم٠مظمذُ أٟمّ  ؿمؽَّ  إمم احلدي٨م، وٓ رضمققم٤مً 

ف ٚمٚمِ ف وقمِ رىمِ ُمٜمٙمؿ وُمـ أوٕم٤مف أُمث٤مًمٙمؿ ذم اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م وـمُ  ؿ ذراقم٤مً وأقمٔمَ  ،ع سم٤مقم٤مً وأوؾَم 

ّٓ ، وؿ ًمٙمؿ اًم٘مٌقُل ف، ومٙم٤من إؾمٚمَ ف وأطمقاًمِ ورضم٤مًمِ  ّٓ وم٤مًمتًٚمٞمؿ، و إ ً   إ  :ٙمؿ٤م ىمقًمُ وأُمّ  .ٙمقتوم٤مًم

ًَ  ومام ،ًمخ...إ "سم٤مٕدًم٦م اجل٤مُمٕم٦م اعمجتٛمٕم٦م"  "ذيمر"سمـ ٘م٦مً رو٧م ُمتٕمٚمّ ومُ  إن !"اًم٤ٌمء"هذه  ـَ أطم

قمغم اجل٤ٌمل  وٕم٧ْم ًمق وُ  ،سمدٓئؾ ىم٤مهرةٍ  اعم٠ًمًم٦مَ  ٧َم ىمد أصمٌَ  اجلٚمٞمؾ  اإلُم٤ممَ  وم٢منّ  :"دومٕم٧ُم "سمـ ٓ

ؾمقل ٛمقل اإلؾمالم ٕصقل اًمرّ ؿُم " :ه٤مذم اًم٤ٌمب ؾماّم  ٧م، وًمٚمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ رؾم٤مًم٦مٌ ديمّ اؾمٞم٤مت ٟٓمْ اًمّر 

وظمّم٤مئص يمت٤مب اًمِمّتك، ؾمػمة وومْم٤مئؾ  "ومت٤مواه"]هذه رؾم٤مًم٦م ُمٓمٌققم٦م ذم  ه(1315) "راماًمٙمِ 

 ، وًم٘مد وددُت قمم ل اعمَ زاد ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤م ذيمروه سمام ُمٜمحٜمِ  [. ،30/267-305اعمرؾَمٚملم  ؾمّٞمد

 . ذم اجلقاب قمٜمٝم٤م سمام يٙمٗمل ويِمٗملريب   يٗمتَح   ٕرضمق أنيّن ٢موم :سمرؾم٤مًمتٙمؿ أفمٗمرَ  أن

= 
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ةرَّ ٕمَ ُم٘م٤مم اعمَ  ذمُمثؾ هذا  يذيمرَ  أنجيقز  ٓ
(1)"(2). 

 وكرامةً  لف معجزةً  آيةٌ  أّمقاً  الـّبل كقنُ 

وم٘م٤مل  ؿمٞمئ٤مً  ىم٤مل ًمرضمؾٍ  ،سم٤مخلػم ُمٕمروٍف  ؿم٤مب   ذماحلًـ  سمقأىم٤مل "ىم٤مل اًم٘م٤ميض: 

 ،فع قمٚمٞمف ُم٘م٤مًمُ ٜمّ ومُِم  "ٞم٤مً أُمّ   اًمٜمٌل  يم٤من  ًمٞمسأَ " :وم٘م٤مل "ٌل ُمّ أُ ؽ ٟمّ ٢موم :اؾمٙم٧ْم " :اًمرضمُؾ 

 اًمٙمٗمرِ  إـمالُق  ٤مأُمّ "احلًـ:  سمقأقمٚمٞمف، وم٘م٤مل  دمَ ر اًمٜمّ فمٝمَ أو ،٤مُب اًمِّم  وأؿمٗمؼ ،٤مُس ره اًمٜمّ ويمٗمّ 

 .(4)"ًمف آي٦مٌ  ٞم٤مً أُمّ  (3)ٌلاًمٜمّ  ويمقنُ  ، ٌلاًمٜمّ  ه سمّمٗم٦مِ اؾمتِمٝم٤مدِ  ذم ٌئ ٓمِ خُم ف ًمٙمٜمّ  ،قمٚمٞمف ومخٓم٠مٌ 

 .(6)ٗم٤مضملاخلَ ويمذا ىم٤مل  (5)"ويمراُم٦مً  ُمٕمجزةً  :أي" :اًم٘م٤مريىم٤مل 

يؾ ذَ  ذم ،لإوّ ٘مًؿ ُمـ اًم ،لإوّ ُمـ اًم٤ٌمب  ،لإوّ اًمٗمّمؾ  ذم اًم٘م٤مريوىم٤مل 

ٞم لَم َرؾُمقًٓ﴾ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ُُم  ْٕ ِذي سَمَٕم٨َم ذِم ا  فذم طم٘م   ٦مَ ًمٙمـ إُمٞمّ " :[2 :]اجلٛمٕم٦م ﴿ُهَق اًمَّ

  ٌ(7)"وٟم٘مٞمّم٦مٌ  ه ُمٕمٞم٦ٌمٌ همػمِ  طمّؼ  وذم ،٦ٌمٌ ٜم٘مَ وُمَ  ُمٕمجزة. 

قمغم شمٗمًػم  سم٢مٟمٙم٤مره ،٦مجديّ اًمٜمَ  (8)٥ِم ٚمّ ٙمَ ُمُ  سمام ذيمرٟم٤م ضمٝم٤مًم٦مُ  ىمد فمٝمرَ  :فائدة جؾقؾة

                                                          

= 

 دٓئُؾ  لم يـ اًمٙمريٛمَ قمغم إؾمالم إسمقَ  -سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم-ًمٜم٤م  وم٘مد فمٝمرْت  باجلؿؾةو

وًمٙمـ إذا ضم٤مء  ،٤مخيػ قمٜمّ مل ، واخلالُف م٤مًٓ  ِؽ ي٥م واًمِّم ًمٚمرَّ  ، وُٓم٘م٤مًٓ  ٌؼ ٕطمدٍ شمُ  مل ؾم٤مـمٕم٦مٌ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                                   .!ُمٕم٘مؾ، وهلل احلٛمد نُر  َؾ اهلل سمٓمَ  نرُ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ٦م.أي ُمٜم٘مّم (1)

 .2/447، 5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ح اًمِمٗم٤مذ" (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     ؿ. اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  (3)

 .149، صـ2، اجلزء 5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (4)

 .2/449، 5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (5)

 .6/248، 5، ومّمؾ اًمقضمف ٤1مب ، اًم4ٌاًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ" (6)

 .1/42، 1، اًمٗمّمؾ 1، اًم٤ٌمب 1اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (7)

 .حمٛمد أمحد اعمّم٤ٌمطمل[اًمٕماّلُم٦م ]              أي: ُمٕمٚم ُٛمٝمؿ. (8)
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!هذه اًمٕم٤ٌمرة ذمسم٤معمٕمجزة  أي٦م !
(1). 

ف ف اطمتج٤مضُم ومٞمف وضمٝم٤مًم٦م، وُمـ ضمٝم٤مًمتِ  ٟم٘مٞمّم٦مٌ  ٞم٤مً أُمّ ويمقن هذا ": اًم٘م٤ميضوىم٤مل 

ف ىمقًمَ  ٕنّ  :كؽمَ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمُ  إمم وجل٠مَ  واقمؽمَف  وشم٤مَب  رَ اؾمتٖمٗمَ  إذاف ًمٙمٜمّ  ، ٌلاًمٜمّ سمّمٗم٦م 

 ٥م اًمٙمػَّ قضمِ يُ  ،ٚمٞمفدم قمف سم٤مًمٜمَ وم٤مقمٚمِ  قعُ ومٓمَ  إدُب ف ـمري٘مُ  اًم٘متؾ، وُم٤م طمد   إمم يٜمتٝمل ٓ

 .اًم٘م٤ميض اٟمتٝمك يمالمُ  (2)"قمٜمف

 ،فسمخٓمئِ  يٕمؽمْف  ومل ،٥ْم يتُ  ، ومليًتٖمٗمرْ  م، ومليٜمدَ  ومل ،(3)يِمٗمؼ مل !ومام طم٤مل :أققل

ّٓ  ةَ ىمقّ  وٓ طمقَل  قمٚمٞمف وىم٤مم ًمٚمخّمقُم٦م، ٓ وم٠مسَّ  (4)ـ ضم٤مء ُمـ سمٕمدهوُمَ   .!اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل اًمٕمكمّ  إ

ومٝمذا  ،قمـ ؾمقاه راً وآصمِ  ،قمـ همػمه ٤ميمٞم٤مً ذًمؽ طم اًم٘م٤مئُؾ  ي٘مقَل  أن" :القجف السادس

 أرسمٕم٦مسم٤مظمتالف ذًمؽ قمغم  وخيتٚمػ احلٙمؿُ  ،فُم٘م٤مًمتِ  ٦مِ ف، وىمريٜمصقرة طمٙم٤ميتِ  ذمر ٜمٔمَ يُ 

ظمؼم سمف أيم٤من  ن٢موم ،واًمتحريؿُ ( 4)، واًمٙمراه٦مُ ( 3)، واًمٜمدُب ( 2)، اًمقضمقُب  (1): ضمقهٍ وُ 

قمٜمف،  ًمف، واًمتٜمٗمػمِ سم٘مق واإلقمالمِ ، واإلٟمٙم٤مرِ ف، ًم٘م٤مئٚمِ  ٝم٤مدة، واًمتٕمريِػ اًمِّم  قمغم وضمفِ 

 ذم أو يمت٤مٍب  ذم٤مه ٙمَ طَم  إنويمذًمؽ  .فد وم٤مقمٚمُ ٛمَ ف وحُي اُمتث٤مًمُ  يٜمٌٖمل٤م ومٝمذا مّ  ،ًمف واًمتجريِح 

جي٥م، وُمٜمف  ٚمزُمف، وهذا ُمٜمف ُم٤متٞم٤م سمام يَ ف، واًمٗمُ قمغم ىم٤مئٚمِ  ٘مصِ ًمف، واًمٜمَّ  قمغم ـمريؼ اًمردّ  مٚمسٍ 

ـ ًمذًمؽ مّ  ُؾ يم٤من اًم٘م٤مئ ن٢موم .قمٜمف واعمحٙملًمذًمؽ  احل٤ميمل سمح٥ًم طم٤مِٓت  ،٥ميًتحَ  ُم٤م

 :أي-ف سمِمٝم٤مدشمِ  أو فع سمحٙمٛمِ ٘مٓمَ يُ  أواحلدي٨م،  رواي٦مُ  أو قمٜمف اًمٕمٚمؿُ  ذَ ي١مظَم  ى ٕنشمّمدّ 

                                                          

 .4ُم٘مّدُم٦م اعم١مًم ػ، صـ "ساط ُمًت٘مٞمؿ"أي: ذم  (1)

 .149، صـ2، اجلزء 5، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    ٦م إؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقي.اًمٜمجديّ  ـم٤مهمٞم٦مَ أراد سمف  (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ٌٕمقه.ؿ اًمقه٤مسمٞم٦م ُمتّ وهُ  (4)
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سمام  (1)اإلؿم٤مدةُ  -فىمقًمِ -قمغم ؾم٤مُمع  وضم٥َم  -فف وطمٚمٛمِ ًمٕمٚمٛمِ -احل٘مقق  ذمتٞم٤مه ومُ  أو ،-فًمٕمداًمتِ 

ذًمؽ ُمـ  فـ سمٚمٖمَ قمغم ُمَ  وضم٥َم و قمٚمٞمف سمام ىم٤مًمف، ٝم٤مدةُ ٤مس قمٜمف، واًمِّم ًمٚمٜمّ  ُمٜمف، واًمتٜمٗمػمُ  عَ ؾمٛمِ 

قمغم شم٘مدير -ف ىمقًمِ  ووم٤ًمدُ  -ٌفقضمِ يُ  صدر ُمٜمف ُم٤م إن-ه يمٗمرِ  وسمٞم٤منُ  هإٟمٙم٤مرُ اعمًٚمٛملم  ٦مأئٛمّ 

 إنويمذًمؽ  .(2)ٚملماعمرؾَم  دؾمٞمّ  سمحّؼ  ه قمـ اعمًٚمٛملم، وىمٞم٤مُم٤مً رضرِ  ٓمعِ ًم٘مَ  :-شم٘مريره ذم فظمٓمئ

 ذمذًمؽ  ًم٘م٤مءإـ قمغم ي١مُمَ  ف ٓهيرشمُ  هـ هذُمَ  نّ ٢موم :ٌٞم٤منَ ب اًمّّم ي١مد   أو ٦مَ اًمٕم٤مُمّ  ظُ ـ يٕمِ يم٤من مّ 

 .(3)"اهلل وحلّؼ  ،فذيٕمتِ  وحلّؼ  ، ٌلاًمٜمّ  حلّؼ  اإلجي٤مُب ه١مٓء  ذم دومٞمت٠ميمّ ىمٚمقهبؿ، 

 ؿ بؽؾؿة الؽػرتؽؾّ حؽُؿ َمـ 

 َؾ ٌِ ، وىمَ رٌ ؿ سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر ُمذيم  ًمق شمٙمٚمّ " :(5)"مٛمع اًمٗمت٤موى"(4)ذم": اًم٘م٤مريىم٤مل 

 إذا :وىمٞمؾ": "عمحٞمطا" ذموزاد . (6)"وا سم٤مجلٝمؾٕمذرُ يُ  ٞم٨م مليمٗمروا، طم ،ذًمؽ ُمٜمف اًم٘مقمُ 

ًُ قمـ اعمذيم   ؾمٙم٧م اًم٘مقمُ   إذا ليٕمٜم (7)"روايمٗمَ  ،ف سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمرٛمِ قا قمٜمده سمٕمد شمٙمٚم  ر وضمٚم

ًّ هب يٙمـ اًم٘م٤مئُؾ  مل (8)إنو) فوا يمالُمَ اقمت٘مدُ  أو ،سمف َر ف يمٗمَ ٟمّ أٛمقا قمٚمِ   ٌلاًمٜمّ  ًم٘مٞم٤مم سمحّؼ وم٤م ،ٌٞمؾذا اًم

  ومرُض  :أي (ُمًتحّؼ  ت٤مً وُمٞم   ٤مً ٞمّ طَم  ىإذَ ف قمـ ٍمشمُ ، وٟمُ ف ُمتٕملمَّ قمرِو  ، ومح٤مي٦مُ واضم٥ٌم 

                                                          

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       اإلؿم٤مقم٦م. :أي (1)

 .أمحد رو٤م[]اإلُم٤مم                      ؿ. اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  (2)

 .149، صـ2، اجلزء 6، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ."ىم٤مل"ُم٘مقًم٦م  (4)

 ه.522سمٙمر احلٜمٗمل، اعمتقرّم ؾمٜم٦م ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب "مٛمع اًمٗمت٤موى" (5)

 (.1/215 "إقمالم"و .2/499 "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

 .290يمت٤مب اًمًػم، ومّمؾ ذم أًمٗم٤مظ اًمٙمٗمر، ىمـ "مٛمع اًمٗمت٤موى" (6)

 .ٜم٘مؾمل ٟمٕمثر قمغم هذا اًم (7)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[ .ًمخإ... "وم٢من يم٤من اًم٘م٤مئؾ ًمذًمؽ" :قمغم ىمقًمف قمٓمٌػ  ،إمم يمالم اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم رضمقعٌ  (8)
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ـٍ  قمغم يمّؾ ) قملمٍ  سمف  نَ ٤موسمَ  ،اًم٘مْمٞم٦مُ  سمف ّمٚم٧ْم وومُ  ،سمف احلؼ   رَ ـ فمٝمَ ذا ُمَ هبىم٤مم  إذاف ، ًمٙمٜمّ ُم١مُم

اًمتحذير  ٝم٤مدة، وقمْمدِ شمٙمثػم اًمِّم  ذم آؾمتح٤ٌمُب  لسم٘مو ،اًمٗمرُض  اًم٤ٌمىملقمـ  طَ ؾم٘مَ  ،إُمرُ 

ًَّ  عَ مجَ أُمٜمف، وىمد  ف طمِ رضَم  ف سمذيمرِ روايتِ  ذم :أي (احلدي٨م ذمٝمؿ قمغم سمٞم٤من طم٤مل اعمتَّ  ُػ ٚمَ اًم

 سم٤مًمٌٞم٧م ـم٤مئٗم٤مً  لئف رُ ُمع ضمالًمتِ  (1)ٕملمُمَ  حيٞمك سمـ أنّ  يوك رُ طمتّ  ،في٤مٟمتِ ف ودقمداًمتِ وف وـمٕمٜمِ 

 اًمذياعم٘م٤مم  (ومٙمٞمػ سمٛمثؾ هذا)روايتف  ذم "٤معٌ وّو  النٌ ومُ "، "اٌب يمذّ  النٌ ومُ " :ي٘مقل ماعمٙمرَّ 

 ذم الً دظَم هل٤م ُمَ  ىأرَ  ومال ،يـاعم٘مّمدَ يـ ف ًمٖمػم هذَ طمٙم٤مي٦م ىمقًمِ  إسم٤مطم٦مُ  ٤موأُمّ ) جي٥م ومٞمف اًم٘مٞم٤ممُ 

ًُ  (3)ُض ٛمُ ْْم ٛمَ واًمتَّ  اهلل  سمٕمرض رؾمقل (2)فُ ومٚمٞمس اًمتٗمٙم   ،اًم٤ٌمب  ،يمره ٕطمدٍ قء ذِ سم

 صِ واًمٜم٘م واًمرد   ٝم٤مدةِ ًمٚمِّم  ((6)٤موأُمّ ، ٤ٌمٍح سمٛمُ  ذقمل   همرضٍ  ٖمػمًم (5)راً صمِ آ ٓو (4)ذايمراً  ٓ

                                                          

محـ اعمري اًمرّ  ٕملم سمـ قمقن سمـ زي٤مد سمـ سمًٓم٤مم سمـ قمٌدزيمري٤م حيٞمك سمـ ُمَ  ( هق احل٤مومظ أسمق1)

 .ه233ُمـ ؾمٜم٦م  ٦مذي احلجّ  22رة ذم سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقّ  ٤مً  طم٤مضّم اعمتقرّم  ،احل٤مومظ اًمٙمٌػم اًمٌٖمدادي

 يمت٤مب"و ،ذم رضم٤مل احلدي٨م "اجلرح واًمتٕمديؾ" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗم٦م .159ويم٤مٟم٧م وٓدشمف ؾمٜم٦م 

 (.6/401 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                     ."اًمت٤مريخ

 هوم٤مؾمتٕم٤مر ،ومقنومقن اعمِن ؽمِ ومٞمام اقمت٤مده اعمُ  ،قمـ احل٤مضم٦م ومْمالً  ويٙمقن هم٤مًم٤ٌمً  ،اًمٗمقايمف ُل ف شمٜم٤موُ اًمتٗمٙم   (2)

ـ دونًمٚمتحدّ   .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[    إًمٞمف. ٦مٍ ذقمٞمّ  طم٤مضم٦مٍ  ث سمف ذم ومْمقل اًمٙمالم قمغم ضمٝم٦م اإلهاف ُم

، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م"] "رك واًمتٙمثّ اًمتحرّ "ـه اًم٘م٤مري هٜم٤م سموومّن  ،اعمْمٛمْم٦م ُض اًمتٛمْمٛمُ  (3)

ًَ  .[ُمٚمت٘مٓم٤مً  2/452، 6، ومّمؾ اًمقضمف 1  :طمٞم٨م ىم٤مل "اًمٜمًٞمؿ"إدب ذم  قماّلُم٦م ـ ُمٜمف ىمقُل وأطم

 ف اًمٙمالمَ ومِمٌّ  ،ومٛمف سم٤معم٤مء إذا همًؾ سمف داظمَؾ  ُمـ متْمٛمضٍ  ف ُمًتٕم٤مرٌ ف وًم٤ًمٟمِ ه قمغم ومٛمِ ؤُ إضمرا :أي"

 .اهـ [6/252، 6، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"] "ف ذم ومٛمف سم٤معمْمٛمْم٦مسم٤معم٤مء وإدارشمُ 

وم٠مراد  ،ًمٜمٗمًف يٙمقن ُم٘مّمقداً  وٓ ،ذ ويٛم٩ّم اعمْمٛمْم٦م ي١مظَم  ُم٤مءَ  وهق أنّ  ،عمرامًمتامم ا وسم٘مل رءٌ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[  وم٤مومٝمؿ. ،ًمٞمفإ ٦مٍ ذقمٞمّ  طم٤مضم٦مٍ  ُمـ دون سمف قمغم ضمٝم٦م اًمتٝمّل  هَ اًمتٗمقّ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ُمـ ٟمٗمًف. (4)

 .٤م[]اإلُم٤مم أمحد رو                       ُمـ همػمه. (5)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       طمٙم٤ميتف. (6)



 185 الباب الثاني في الُنبّوات

ه قمغم همػم هذا ُمـ ذيمرُ  ٤موم٠مُمّ ) وممأَ  (1)ُل وإوّ  (وآؾمتح٤ٌمب اإلجي٤مبسملم  دٌ ومٛمؽمد  )

ٌ   طمٙم٤مي٦مِ   و فؾم
ِ
 (3)رِف ، واًمٓمُ (2)وإؾمامرِ ، ف قمغم وضمف احلٙم٤مي٤مِت ٜمّمٌِ سمٛمَ  اإلزراء

ًَّ  ٨ّم اًمٖمَ  ذمؿ ٤مس وُم٘م٤مٓهِت اًمٜمّ  (4)وأطم٤مدي٨ِم   ، وٟمقادرِ (5)٤منجّ اعمُ  ِؽ ْم٤مطمِ ُمَ و ،ٛملمواًم

 ًُ اعمٜمع واًمٕم٘مقسم٦م  ذم ؿمد  أٝم٤م وسمٕمُْم  ،هذا مٜمقع ىمٞمؾ وىم٤مل، ومٙمؾ   ذم قضِ واخلَ  ،(6)خٗم٤مءاًم

 ،(8)٤مهٙمَ طَم  سمٛم٘مدار ُم٤م ،ُمٕمروم٦مٍ  أو (7)ىمّمدٍ  ًمف قمغم همػم احل٤ميملف ـ ىم٤مئٚمِ ومام يم٤من ُمِ  ،ُمـ سمٕمض

ٞمف ئمٝمر قمغم طم٤ميمِ  ومل ،(11)طمٞم٨م هق (10)ُمـ اًمٌِم٤مقم٦م يٙمـ اًمٙمالمُ  مل (9)أو ف،ٙمـ قم٤مدشمُ شم مل أو

ر ضمِ زُ ) ف ُم٤ٌمطم٤مً ٜمّ فمَ  سمؾ ،صقاسم٤مً  وٓ ٜم٤مً ًَ ف طَم يمقٟمِ  ئمٝمر ُمٜمف اقمت٘م٤مدُ  ملو (فواؾمتّمقاسمُ  فاؾمتح٤ًمٟمُ 

                                                          

 .أمحد رو٤م[]اإلُم٤مم                       وهق اإلجي٤مب. (1)

  .[اعمٞمٛمٜمل]                                 .. ]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[ أي: طمدي٨م اًمٚمَّٞمؾناتسدارات یک  (2)

 .أمحد رو٤م[]اإلُم٤مم               وهل اًمٜمقادر اعمًتٔمروم٦م. ،٦مٍ ومهمر مجعُ  ٍف رَ يمٖمُ  ،ـمروم٦مٍ  مجعُ  ومٗمتٍح  سمْمؿٍ  (3)

 حتتف. ـم٤مئَؾ  ٤م ٓهؿ مّ أؾم٤مـمػمُ  :أي "ہناسفا  " :طمدي٨م، وُمٕمٜم٤مه ٓ ،يم٠مهمٚمقـم٦مٍ  أطمدوصم٦مٍ  هق هٜم٤م مجعُ  (4)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

ـٍ  مجعُ  (5)  .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      . "وولدن ,وداقمر ,ےبابک" :٤مم مجع طم٤ميمؿ ُمٕمٜم٤مهٙمّ يمحُ  ُم٤مضم

، ومّمؾ 1، اًم٤ٌمب 4 اًم٘مًؿ "اًمٜمًٞمؿ"] "ٟمًٞمؿ"اهـ   "يـاًمٕم٘مؾ واًمد   وهق اًمرىمٞمُؼ  ،مجع ؾمخٞمٍػ " (6)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                      .[6/254، 6اًمقضمف 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ًمٚمتٜم٘مٞمص. (7)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ذم اًم٘مٌح. (8)

، واًمذي ذم "اًم٘م٤مري ذح"ل اعمتـ وًمٚمؽمديد ذم اعمقاوع اًمثالصم٦م ذم ٟمًختَ  "أو"هٙمذا هق سمٚمٗمٔم٦م  (9)

، وذم "اًمقاو"]وذم ٟمًخ٦م اًمتل سملم أيديٜم٤م ُمقوع إّول سمـ "اًمقاو"ـسم "ذح اًمٜمًٞمؿ"ٟمًختل 

ـٍ  ٦مَ ظمٗمّ  وم٢منّ  :بف هق إصقَ وًمٕمٚمّ  ،مجٞمٕم٤مً  ومٞمٝم٤م ["أو"آظمران سمٚمٗمٔم٦م   ع مجٞمعِ قمغم اضمتام احلٙمؿ ُمٌت

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                  .!واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،ُمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م سمٌٕمضٍ  كيٙمتٗم ةُ واًمِمدّ  ،ذًمؽ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       واًمٗمٔم٤مقم٦م. (10)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      إمم اًمٖم٤مي٦م. ُمٜمتٝمٞم٤مً  :أي  (11)
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يم٤من  إنو ،ًمف ٥ٌم ومٝمق ُمًتقضمِ  إدبم سمٌٕمض ق  ىمُ  إنو ،إًمٞمفقمـ اًمٕمقدة  لقمـ ذًمؽ، وُن 

ٌ   ه جقِ هُ  أؿمٕم٤مر (1)ورواي٦مُ  ،ؿمدَّ أ إدُب يم٤من  ،ف ُمـ اًمٌِم٤مقم٦م طمٞم٨م هقٗمٔمُ ًم  ذم (فوؾم

ًِ  اًم٤ًمّب  هذا طمٙمؿُ  ومحٙمؿُ )ٟمثر اًمٙمالم   ،ههمػمِ  إممف ٜمٗمٕمف ٟمًٌتُ شم وٓ ،سم٘مقًمف ذُ اظَم ١ميُ  ،فٟمٗم

فأُم  اهل٤موي٦م  إممؾ ويٕمجَّ  ،فر سم٘متٚمِ ٤ٌمدَ ومٞمُ 
ـ ومٞمٛمَ  (3)اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ٞمدقمٌَ  سمقأوىمد ىم٤مل  ،(2)

 ـ ُمَ  سمٕمُض  يمرَ وىمد ذَ  "يمٗمرٌ  (4)ومٝمق" : اًمٜمٌل  سمف  لجِ م٤م هُ  سمٞم٧ٍم  ظ ؿمٓمرَ طمٗمِ 

                                                          

 :وهق هٙمذا ،وسمتامُمف ئمٝمر اعمرام ،اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم هٜم٤م يمالمَ ٤مىمد اظمتٍم ه م ػ اًمٕماّل اعمّمٜم   اقمٚمؿ أنّ  (1)

 اً ٌف إمم همػمه )شمًؽم  ًَ اظمؽمقمف ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف( وٟمَ  :ف اظمتٚم٘مف )أيومٞمام طمٙم٤مه سم٠مٟمّ  ؿ هذا احل٤ميمُل وإن اهّت "

ف طم٤مك ًمف( وفمٝمر ه ويزقمؿ أٟمّ ُمـ ذيمر ًمف )سم٠من يٙمثرَ  ذة( أو يم٤مٟم٧م شمٚمؽ قم٤مدةً قمـ اعم١ماظَم  وظمقوم٤مً 

 :ظ )أيقمٜمده( أو اًمتحٗمّ  ه هٞمٜم٤مً قمدّ  :وآؾمتخٗم٤مف ًمف )أي ،سمٛمثٚمف أو يم٤من ُمقًمٕم٤مً  ،ف ًمذًمؽاؾمتح٤ًمٟمُ 

ٌ   ه قمٚمٞمف( و)يمثرة( رواي٦م أؿمٕم٤مر هجقِ  أو ـمٚمٌف )مـ يٕمرومف طمرص٤مً  ،ف( عمثٚمِ طمٗمٔمف يمثػماً  ف، وؾم

، 2، اجلزء 6، ومّمؾ اًمقضمف 1اًم٤ٌمب  ،4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م"] "ٟمٗمًف ومحٙمؿ هذا )احل٤ميمل( طمٙمؿ اًم٤ًمب  

]اًم٘مًؿ  "اًمٜمًٞمؿ"أيمثره ُمـ  لم ُم٠مظمقذاً اهلالًمَ  سملم سمزي٤مدة ُم٤م ُمقوح٤مً  .اهـ [ُمٚمت٘مٓم٤مً  151، 150صـ

د ٤م مرّ ومٝمذا هق اًمذي طمٙمؿ احل٤ميمل ومٞمف طمٙمؿ اًم٤ًمّب، أُمّ  .[6/254، 6، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[   ف.ُمٝم٤م ذم صدر اًمٙمالم وم٤مقمرواي٦م ومٕمغم اًمقضمقه اًمتل ىمدّ اًمرّ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    .اًمتل ي٤موي إًمٞمٝم٤م اًمقًمدُ  ُم٠مواه يم٤مٕمّ  :أي (2)

٦م  سمٛمٙمّ وشمقذّم  154ًمد ؾمٜم٦م وُ  .ٖمقيقمٌٞمد اًمٌٖمدادي إدي٥م اًمٗم٘مٞمف اًمٚم   اًم٘م٤مؾمؿ سـم ؾمالم إزدي أسمقهق  (3)

همري٥م "و "إُمث٤مل اًم٤ًمئرة"و ،٤مومٕملقمغم ُمذه٥م اًمِّم  "أدب اًم٘م٤ميض" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه224ؾمٜم٦م 

(.5/657 "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")    .ذًمؽ وهمػم "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"و "همري٥م اًم٘مرآن"و "احلدي٨م

ره ذيم ، وُم٤مُم٤ٌمًمٖم٦مً  سمٛمٕمٜمك يم٤مومرٍ  ل، أو يمٗمٌر جِ عم٤م قمٚمؿ ُمـ هُ  راضمعٌ  وم٤مًمْمٛمػمُ  ،ه يمٗمٌر هجقُ " :أي (4)

ـُ  ،ىمّمد سمف همػم ذًمؽ إن سمف، ٓ ىاًمرّ  قمٜمد فم٤مهرٌ  إقمالم سم٘مقاـمع "أي: ذم ] "طمجر ىم٤مًمف اسم

 256، 6/255، 6، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4]اًم٘مًؿ  "ٟمًٞمؿ"اهـ  [ 49صـ "اإلؾمالم

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                      .ُمٚمت٘مٓم٤ًم[
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ُمتك وضمد  (2)فف، وشمريمِ ف، وىمراءشمِ ، ويمت٤مسمتِ سمف  َل جِ هُ  ُم٤م اعمًٚمٛملم قمغم حتريؿ رواي٦مِ  إمج٤معَ  (1)ػأًمّ 

ـ يمت٤مب همػمِ  (3)وًمق ،وٟمحقه (حمق دون ـ ضمٝم٦م ديٜمِ ف يٜمٗمٕمُ ٟمّ ٢موم :(5)هرضرِ  طمّمقلِ (4)و ،هُم  .(6)"فف ُم

 ،ه قمٚمٞمفضمقازِ  ذمػ تٚمَ خُي  أو،  ٌلاًمٜمّ جيقز قمغم  ُم٤م يذيمرَ  أن :ابعالقجف الّس 

 ذموصؼم  ،ـ سمفحِ ُم٤م اُمتُ  يذيمرَ  أو، إًمٞمف ٝم٤مإو٤مومتُ ـ ٛمٙمِ ويُ  ،٦مِ نميّ اًمٌَ  إُمقرُمـ  يٓمرأ وُم٤م

ـ   ،اًمٕمٚمؿ ذايمرةِ واي٦م وُمُ ذًمؽ قمغم ـمريؼ اًمّر  يمؾ   ،فشمِ شمٕم٤ممم قمغم ؿمدّ  اهلل ذاِت   ظم٤مرٌج  ومٝمذا وم

ومٞمف  اًمٙمالمُ  يٙمقنَ  أنٟم٘مص، ًمٙمـ جي٥م  وٓ ًمٞمس ومٞمٝم٤م همٛمٌص  إذ :٦مقمـ هذه اًمٗمٜمقن اًمًتّ 

 ومُ و اًمٕمٚمؿ أهؾِ ُمع 
ِ
ِمك سمف خُي  أوف، يٗم٘مَ  ـ قم٤ًمه ٥ٓم قمـ ذًمؽ ُمَ ٜمِ يـ، وجيتَ اًمد   ـمٚم٦ٌمِ  ٝمامء

ًِ  اً خمؼِم   (7)ىم٤مل ،٦مومتٜم ـ ُم٤م ُمِ » :(8)وىم٤مل ،طم٤مًمفاسمتداء  ذمؿ ٜمَ ه ًمرقم٤مي٦م اًمٖمَ ئج٤مرِ ف سم٤مؾمتِ قمـ ٟمٗم

                                                          

 "اًمِمٗم٤م"] "ٞمف اإلمج٤معُ مجع ومٞمف ُم٤م وىمع قمٚم ٗم٤مً ػ ُم١مًمّ أًمّ  :أي "اًمِمٗم٤م"ذم اإلمج٤مع يمام ذم  :أي (1)

، 1، اًم٤ٌمب 4]اًم٘مًؿ  "ٟمًٞمؿ"اهـ  [151، صـ2، اجلزء 6، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4 اًم٘مًؿ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                    .[6/256، 6ومّمؾ اًمقضمف 

 ضمد.ف أيٜمام وُ أو ٟمحقه يم٢مطمراىمِ  ،حمقٍ  ف ُمـ دونقا قمغم حتريؿ شمريمِ أمجٕمُ  :أي ،قمغم رواي٦مٍ  قمٓمٌػ  (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                     هذه ُمـ زي٤مدات اًم٘م٤مري. (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ُمع. :أي  (4)

سمؾ  ،لاًمتٚمٝمّ  راق اخلٛمر ويمن آِٓت هوذًمؽ يم٢م :أققل .فه وإطمراىمِ رضر ذًمؽ اًمٖمػم سمٛمحقِ  :أي (5)

 قمقن ُمٜمف، وُم٤م، ويتقرّ يت٤ًمهٚمقن ذم ذًمؽ يمثػماً  اًمٜم٤مَس  وم٢منّ  :خيٗمك ومٚمٞمحٗمظ ؿ يمام ٓوأقمٔمَ  أهؿّ 

ّٓ  اًمقرعُ    إ
ِ
 ف يمٚمامُت سمؾ ذم طمٙمٛمِ  ،ىمّمد سمف اهلجق سمام احلٙمؿُ  خيتّص  أُمث٤مل اخل٤ٌمئ٨م، وٓ ذم إومٜم٤مء

ُمـ  يمام هق ُمٕمروٌف  ،٤م ومٞمف شمقهلم إٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م ٕمراء ذم اًمٜمٕم٧م واعمٜم٤مىم٥م مّ ري اًمِم  ُمتٝمقّ 

ّٓ ، ورَ ه سم٤مًمٞمد سم٤معمحق واإلطمراق واإلومٜم٤مء عمـ ىمدَ ٞمػمُ ذًمؽ شمٖم يمّؾ  قم٤مدهتؿ، ومحٙمؿُ  ّٓ ٤ًمٟمف، وومٌٚمِ  إ  إ

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                                   ُمـ إيامن. لٍ ظمردَ  ٦مُ ذًمؽ طمٌّ  ف، وًمٞمس وراءَ ومٌ٘مٚمٌِ 

 .456-2/451، 6، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (6)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[   ."إصؾ"يمام ذم  ،ًمخإ... :وم٘مد ىم٤مل  :أي ،هذم سمٞم٤من دٓئؾ ضمقازِ  ذوعٌ  (7)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     ؿ. اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  (8)
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ّٓ  ٟمٌل    ،فُمـ صٗم٤مشمِ  ، واًمٞمتٞمؿُ سمذًمؽ قمـ ُمقؾمك  ظمؼمٟم٤م اهللُأو، (1)شٜمؿَ ًمٖمَ اقمك وىمد رَ  إ

قمـ  ف، واخلؼمِ طم٤مًمِ  شمٕمريِػ  هل٤م قمغم وضمفِ  اًمذايمُر  ومذيمرَ  ،ُم٦ماًمٙمت٥م اعمت٘مدّ  ذمف طمدى قمالُم٤مشمِ إو

، سمؾ ومٞمف ًمٞمس ومٞمف همْم٤مو٦مٌ  ،قمٜمده (3)فُمرشمٌتِ  وقمٔمٞمؿِ  (2)ٌٚمفىمِ  اهللِ ُمـ ُمٜمِح  ٥ِم ، واًمتٕمجّ فٌتدئِ ُمَ 

 ،شمٕم٤ممم سمف يمام وصٗمف اهللُ ،"ل  أُم  " فسم٠مٟمّ وصػ  إذاويمذًمؽ  ،فدقمقشمِ  ٦مِ ف وصحّ شمِ ٌقّ قمغم ٟمُ  دًٓم٦مٌ 

 ذم ٞم٦مُ ُمّ وإ ،وًمٞمس ومٞمف ذًمؽ ٟم٘مٞمّم٦م ،فُمٕمجزاشمِ  (4)، وىم٤مقمدةُ ٦مصم٤مسمت ًمف، وومْمٞمٚم٦مٌ  ُمدطم٦مٌ  لومٝمِ 

ًُ اًمٖمَ  اجلٝم٤مًم٦م وقمٜمقانُ  ٤م ؾم٥ٌُم ّٕن  :همػمه ٟم٘مٞمّم٦م ه، همػمِ  أُمرِ ُمـ  هأُمرَ  ـَ ٤ميَ ـ سمَ ُمَ  ٌح٤منَ ٤ٌموة، وم

 ؼ  اه، وهذا ؿَم دَ ـ قمَ ُمَ  ف ومٞمام ومٞمف هالكُ طمٞم٤مشمَ  -ضمٕمؾ-و ،(5)ؾمقاه ف ومٞمام ومٞمف حمٓم٦مُ ومَ وضمٕمؾ َذ 

ًِ  ةِ ىمقّ  وهم٤مي٦مَ  ،فشمِ ٤مطمٞم يم٤من مت٤ممَ  (6)فشمِ طمِمقَ  وإظمراُج ف ىمٚمٌِ  ـ وهق ومٞمٛمَ  ،(7)فوقمِ ت رُ وصم٤ٌم ،فٟمٗم

ف ٚمِ وشم٘مٚم   ،رهوُمآصمِ  ،هػمِ وؾِم  ،هأظم٤ٌمرِ ُمـ  يورُ  ُم٤م ؾم٤مئرِ  إمم اً ضمرّ  ؿَّ ٚمُ وهَ ... فك هاليمِ قاه ُمٜمتٝمَ ؾِم 

 هداً ف زُ سمٞمتِ  دُم٦مِ وظِم  ،فٜمتِ ٝمْ وُمِ  ،فٕمِ وشمقاُو  ،٥مريمَ واعمَ  ،ؿٓمٕمَ واعمَ  ،سٚمٌَ وُمـ اعمَ  ،ٟمٞم٤مُمـ اًمدّ 

سمف  ّمدَ ىمه، ودَ ُمقرِ  ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  دَ أورَ ـ ومٛمَ  ،فومِ ف وَذَ هذا ُمـ ومْم٤مئٚمِ  يمؾ   ،ٟمٞم٤مقمـ اًمدّ  ورهم٦ٌمً 

                                                          

 ،2262 يمت٤مب اإلضم٤مزة، سم٤مب ُمـ رقمل اًمٖمٜمؿ قمغم ىمراريط، ر: "حٞمحاًمّّم "أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (1)

ّٓ  ٤مً ٟمٌٞمّ  اهللُ  ٨َم سمٕمَ  ُم٤م» :ىم٤مل  لٌقمـ اًمٜمّ هريرة  قمـ أيب، 360صـ وم٘م٤مل  شرقمك اًمٖمٜمؿَ  إ

 .ش٦مٕهؾ ُمٙمّ  أرقم٤مه٤م قمغم ىمراريطَ  يمٜم٧ُم  ،ٟمٕمؿ» :وم٘م٤مل ؟وأٟم٧َم  :فأصح٤مسمُ 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       إًمٞمف. :أي (2)

ذم  ل قمغم ُم٤ماعمجرور إوّ  واًمْمٛمػمُ  ،صحٞمٌح  واًمٙمّؾ  ،"ُمٜمّتف"ًخ إصؾ وذطمٞمف اًمذي ذم ٟمُ  (3)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                     ذم إصؾ سم٤مًمٕمٙمس. ، وقمغم ُم٤مر هلل وآظَم  ،ٌل ـ ًمٚمٜمّاعمت

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[        ٜمٞم٤من.يم٤مٕؾم٤مس ًمٚمٌُ  ،هل٤م دٍ وُم١ميّ  وُم٘مق   ،هل٤م ُمث٧ٌٌم  :أي ،اًم٘م٤مقمدة إؾم٤مس (4)

.]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ُمٜم٘مّم٦م همػمه. :أي (5)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       أطمِم٤مئف. :أي (6)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                       ىمٚمٌف. (7)
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ف ذًمؽ قمغم همػم وضمٝمِ  دَ أورَ ـ ، وُمَ ٜم٤مً ًَ يم٤من طَم  ،-هأُمرِ  ه، وشمٌجٞمؾِ ُمـ شمٕمٔمٞمؿ ىمدرِ -ه ُم٘مّمدَ 

 .(1)"ُمٜم٤مه٤مىمدّ  اًمتل٦م تّ ؼ سم٤مًمٗمّمقل اًمًحلِ  ،هىمّمدِ  ٚمؿ ُمٜمف ؾمقءُ وىمد قمُ  ،-فطم٘م   ذمؾ يت٤ًمهَ -

 .(2)"رٟم٤مه٤مىمرّ يمام  "سحيٌَ  أور يٕمزَّ  أوؾ ٘متَ ومٞمُ ": اًم٘م٤مريىم٤مل 

ف يمالُمِ  ذم يٚمتزمَ  أن ،جيقز ٓ وُم٤م  ٌلاًمٜمّ ؿ ومٞمام جيقز قمغم ٤م جي٥م قمغم اعمتٙمٚمّ ومّ 

 ٤مَل طم ٥َم راىمِ ف، ويُ ه وشمٕمٔمٞمٛمِ ُمـ شمقىمػمِ  (3)اًمقاضم٥َم  إطمقاليمر شمٚمؽ ، وذِ يمره ذِ  قمٜمد

 فامًمِ أقم يم٤مر ذمؿ شمٙمٚمّ  وإذا ،هذيمرِ  قمٜمد إدب قمٚمٞمف قمالُم٤مِت  رَ ٔمٝمِ ف، ويُ ٚمَ ٛمِ هُي  ف وًٓم٤ًمٟمِ 

ـَ ى حترّ   فوأىمقاًمِ   ،سمِمٞمع ذًمؽ ، واضمتٜم٥َم ٜمفأُمٙمَ ُم٤م  اًمٕم٤ٌمرةِ  (4)بَّ دَ أو ٗمظِ اًمٚمَّ  أطمً

 .(5)"ٝمؾ واًمٙمذب واعمٕمّمٞم٦ماجلَ  ٦ميمٚمٗمٔم ،ُمـ اًمٕم٤ٌمرة ُم٤م ي٘مٌح رَ جَ وهَ 

ه ُمـ ػمِ هم إممو  إًمٞمف ٤موأُمث٤مهَل ُمٜمٝم٤م  ؿمٞمئ٤مً  يٜم٥ًُم  ٓ :واعمٕمٜمك": اًم٘م٤مريىم٤مل 

ٓا وَمَٝمَدى﴾ :ٝمؿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤مممطم٘م   ذم دَ رَ وَ  ُم٤م إمميًتٜمد  وٓ ، إٟمٌٞم٤مء  ﴿َوَوضَمَدَك َو٤م

يُمٜم٧َم شَمْدِري  َُم٤م﴿ :ف شمٕم٤مممقمٜمف ىمقًمُ  ئٜمٌِ يُ يمام  ،اإليامنسمتٗم٤مصٞمؾ  (6)ضم٤مهالً  :أي[ 7 :]اًمْمحك

 َٓ ياَمنُ  َُم٤م اًْمٙمِت٤َمُب َو ّٓ  إسمراهٞمؿُ ب يٙمذِ  مل» :ـ ىمقًمف وُمِ  .[52 :قرى]اًمِم   ﴾اإْلِ  صمالَث  إ

                                                          

 .153-151، صـ2، اجلزء 7، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (1)

 .2/462، 7، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (2)

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                      ."يٚمتزم" ُمٗمٕمقُل  (3) 

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[                    دب.ٝم٤م ذم إٚمُ أدظَم  :أي ،قمغم أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ (4)

 .154، 153، صـ2إًمخ، ومّمؾ، اجلزء ... هق ذم طمّ٘مف ذم سمٞم٤من ُم٤م 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "اًمِمٗم٤م" (5)

ك دَ ضَم وَ  :أي" :ف أن ي٘مقَل طم٘م   ام يم٤منوإٟمّ  ،وم٘مد وىمع ومٞمام قمٜمف ُمٜمع !رطمؿ اهلل ُمقٟٓم٤م اًم٘م٤مري :أققل (6)

 ﴾يُمٜم٧َم شَمْدِري َُم٤م﴿ :ؽ يمٞمػ ىم٤ملشمر إمم رسم   مل أَ  ،"ومٝمداك وآشم٤مك ،شمٗم٤مصٞمؾ اإليامن ؽ سمٕمد قمٚمؿٍ ي٠مشمِ  مل

 .]اإلُم٤مم أمحد رو٤م[  .!ف ورومع ُمٙم٤مٟمَ  ،فٟمَ ٠مـ قمٔمؿ ؿمومًٌح٤من ُمَ  "دمٝمؾ يمٜم٧َم " :ي٘مؾ ومل
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ُف وَمَٖمَقى﴾ـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمِ  .(2)َب ف يمذِ ٟمّ أ :فوُمٗمٝمقُمُ  (1)شيمذسم٤مٍت   ﴿َوقَمََم آَدُم َرسمَّ

 .(3)"ـ ؿم٤مءُمَ  طمّؼ  ذما سمام ؿم٤مء يٕمؼم   أنف هلل ورؾمقًمِ  نّ ٢موم :[121 :]ـمف

 ."ذطمف"و "ءٗم٤ماًمِّم "ُمـ  ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،خمتٍماً  هإيرادَ  أردٟم٤مُم٤م  رُ هذا آظِم 

 

 

 

 

 

             

                                                          

َذ اهللُ إسِْمَراِهٞمَؿ سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، "اًمّمحٞمح"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (1) َ ﴿َواختَّ

يٙمذب  مل» :ىم٤مل هريرة  قمـ أيب، 560، صـ3358 إًمخ، ر:... [125 ]اًمٜم٤ًمء: ظَمٚمِٞماًل﴾

ّٓ   إسمراهٞمؿُ   .احلدي٨م... شصمالث يمذسم٤مت إ

ًّ ف يمذب سم٤مًمٜمّل ذًمؽ سم٠مٟمّ ومٞم١موّ  (2)  قمٛمدة" اٟمٔمر: .٤م ذم ٟمٗمس إُمر ومال٤مُمٕملم، أُمّ ٦ًٌم إمم ومٝمؿ اًم

َذ اهللُ إسِْمَراِهٞمَؿ ظَمٚمِٞماًل﴾ :يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم "ًم٘م٤مريا َ  ﴿َواختَّ

 .11/63، 3358 إًمخ، حت٧م ر:... [125 ]اًمٜم٤ًمء:

 .2/466، 7، ومّمؾ اًمقضمف 1، اًم٤ٌمب 4اًم٘مًؿ  "ذح اًمِمٗم٤م" (3)
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 اتمعو  الس   الباب الثالث يف

 سمنصمبوهتو اًمعؼُؾ  يستؼّؾ  ؿع مـ آقمتؼودات اًمتل ٓػ قمغم اًمسي يتقىمّ  مو :أي

 

اًمعؼوئد  أصقَل  أنّ  -ؼؽؿ اهللوومي -اقمؾؿقا " لم:احلرمَ  إلموم (1)"اإلرؿمود"ذم 

ك درَ يُ  مو وإمم (2) ،ف ؾمؿعوً إدرايمِ  يسقغ شمؼديرُ  وٓ ،ك قمؼلً درَ يُ  مو (1) ؿ إممشمـؼِس 

 . ؼلً وقمَ  ؿعوً ف ؾَم وقز إدرايمُ  مو وإمم (3) ،ف قمؼلً ر إدرايمُ يتؼدّ  وٓ ،ؿعوً ؾَم 

ّٓ ك يدرَ  ٓ و مووملمّ   ،شمعومم اهلل م قمغم اًمعؾؿ سمؽلميـ شمتؼدي ذم اًمدى  ىموقمدةٍ  ومؽؾ   ،ؼلً قمَ  إ

ف ذم ؾمبؼ صمبقشمُ  ومو ،شمعومم اهلل شمستـد إمم يملم وُت ؿعقّ إذ اًمسي  :ف سمؽقكف صدىموً صوومِ اشمّ  ووضمقِب 

 ؿع.يمف اًمسي مدرِ  يؽقنَ  ومقستحقؾ أن ،ضمقسموً اًمؽلم وُ  اعمرشمبي صمبقَت 

ّٓ ك يدرَ  ٓ و مووأمّ  ىمققمف وقز ذم اًمعؼؾ وُ  ىمقع موسمقُ  ومفق اًمؼضوءُ  ،ؿعوً ؾَم  إ

ّٓ و قمـّ  سمثبقت اجلوئز صمبقشمف ومقام هموَب  ر احلؽؿُ يتؼرّ  ومل ،وى وٓ صؾ هبذا ويتّ  ،سمسؿعٍ  إ

 أطمؽوم اًمتؽؾقػ. قمـدكو مجؾيُ  اًمؼسؿِ 

ر تصقّ ويُ  ،اًمعؼقل قمؾقف ؿمقاهدُ  ومفق اًمذي شمدل   ،ؿعوً وؾَم  ف قمؼلً وقز إدرايمُ  و مووأمّ 

ؿع ف سموًمسي ؾ إمم إدرايمِ تقّص يُ  ومفذا اًمؼسؿُ  ،قمؾقف موً اهلل شمعومم مؼدي  سمؽلم اًمعؾؿِ  صمبقُت 

ًَ ": -وىمول سمعد يملم- "واًمعؼؾ  واصمٍؼ  ـٍ عتَ مُ  هو قمغم يمّؾ  سمعدَ يتعلّم  ،ميُ هذه اعمؼدّ  ومنذا صمب

ًْ ومقام شمعؾّ  يـظرَ  أن ،فؾؼسمع  ذم اًمعؼؾ، مستحقؾٍ  ومف همػمُ صودَ  ، ومننيُ ؿعقّ اًمَس  ًميُ سمف إدّ  ؼ

ذم  وٓ ،أصقهلو ذم صمبقِت  ٓطمتاملٍ  جموَل  ٓ ،فوىمِ رُ ذم ـمُ  ىموـمعيً  يُ ؿعقّ اًمَس  ًميُ ويموكً إدّ 

                                                          

 إموم"فػم سمـيـل اًمّش اهلل اجلقَ  اعمؾؽ اسمـ قمبد اعمعوزم قمبد ذم اًمؽلم ًمإلموم أيب "اإلرؿمود" (1)

 .(1/115 "يمشػ اًمظـقن")                 اعمتقرّم ؾمـي صمامن وؾمبعلم وأرسمعؿئي.               "لماحلرمَ 
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ّٓ  وضمفَ  ف وملهذا ؾمبقؾُ  ومام ،فوشملويؾِ  ًْ  مل وإن ،سمف اًمؼطعُ  إ ـْ ي ىموـمعي، ومل ٍق رُ سمطُ  يثب  ؽ

ًَ  و مستحقؾيً مضؿقُن   ؾمبقَؾ  ومل ،اًمتلويؾ دمقل ومقفو َق رُ و وًمؽـ ـمُ أصقهُل  ذم اًمعؼؾ، أو صمب

 ،فقمغم صمبقشمِ  ؿعل  اًمسي  ًمقُؾ اًمدّ  فمفَر  مو ف صمبقُت يغؾى قمغم فمـى  ـَ إمم اًمؼطع، وًمؽـ اعمتديى 

 :أي-ومفق  ًمؼضقي اًمعؼؾ، ػوً سمـو خموًمِ  صؾِ ع اعمتّ اًمنمي  يمون مضؿقنُ  وإن ،يؽـ ىموـمعوً  مل (1)وإن

 ر ذم هذا اًمؼسؿِ تصقّ يُ  ، وٓاًمعؼَؾ  ُػ خيوًمِ  ٓ عَ اًمنمي  ومننّ  :ىمطعوً  مردودٌ  -اعمػفقمُ  اعمضؿقنُ 

  سمل ىموـمعٍ  ؾمؿعٍ  صمبقُت 
ٍ
 .اكتفك (2)"هبو مـ اإلطموـميِ  ٓسمدّ  وِت ؿعقّ ًمؾَس  ميٌ ومفذه مؼدى  ،سمف ظمػوء

 .نمواًمـي  (2) احلنُم  (1)" :منها

 .ؿؾؼ سمعد مقهِت اخلَ  إطمقوءُ  :شر والن  

 ارالن  وة اجلن  واحلساب 

، يمذا ىمول اسمـ "وري واًمـّ إمم اجلـّ  صمؿّ  ،ػ احلسوبفؿ إمم مقىمِ قىمُ ؾَم  :واحلشر 

يـ، مـ اًمدى  (ؾؿ سموًمرضورةممو قمُ )و وُه "وومقف:  .(3)"رةرشح اعمسويَ "يػ ذم اًمنّم  أيب

 .(5)"ؾمػيُ رهو اًمػلوأكؽَ  (4)(ىمققموً أو وُ  رهو ضمقازاً ـ أكؽَ مَ  قمغم يمػرِ  واكعؼد اإلمجوعُ )

 اإلىكار كفر  

ٌَ و (5) ورَ اًمـّ  (6)و (4) يَ اجلـّ  (3)ر ـ أكؽَ ويمذًمؽ مَ "ىمول اًمؼويض:   اًمبع

                                                          

 .]اإلموم أمحد رضو[                      وصؾقي.  (1)

 مؾتؼطًو.145، 144سموب أصقل اًمعؼوئد وأىمسومفو، صـ "اإلرؿمود" (2)

 .251، 252صـ "رةماعمسو" (3)

  ضمقازَ  رَ أكؽَ  :أي (4)
ٍ
ذم  اًمتلويَؾ  ومننّ  :يقنميّ وًمق ذم طمجوب اًمتلويؾ يموًمـَ ،فام أو وىمققمَ مـف يشء

 .]اإلموم أمحد رضو[                  قع.غـل مـ ضُم يُ  ـ وٓسؿِ يُ  ، ٓمسؿقعٍ  اًمرضوري همػمُ 

 مؾتؼطًو. 254صـ "رةمَ اعمسو" (5)

  كف يؽػل ًمإليمػور إكؽورُ ومنّ  :"أو"فو سمؿعـك ذم يمؾّ  "اًمقاو" (6)
ٍ
 سموًمبوىمل. قمك اإليامنَ دّ وإن ا ،مـفو يشء

 .]اإلموم أمحد رضو[
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ي قمغم إمّ  وإمجوعِ  :قمؾقف ًمؾـّص  :(1)سمنمجوع ومفق يموومرٌ  ،اًمؼقوميَ و (7) احلسوَب و (6)

 ورِ واًمـّ  يِ سموجلـّ  اعمرادَ  إنّ " :سمذًمؽ وًمؽـ ىمول ـ اقمؽمَف ويمذًمؽ مَ  .ف متقاشمراً ي كؼؾِ صحّ 

 .(2)"يوطموكقّ رُ  ّذاٌت و ًمَ ّن إه، ومعـك همػم فموهرِ  واًمعؼوِب  واًمثقاِب  نِم واًمـي  نِم واحلَ 

شمعومم  قمغم اهلل (ؿقمغم إووهِب )مـفؿ  (، سمـوءً ؼلً قمَ )ضمقهبام ىموًمقا سمقُ  واعمعتزًميُ 

ذم  (ه شمعومم سمف ومؼطف إلظمبورِ ىمققمِ وُ  ضمقُب قمـدكو وُ و .اًمعويص وقمؼوَب  اعمطقعِ  صمقاَب )

 ،وى قمـدكو قمغم اهلل يشءٌ  ٓ (و)ف وىمققمَ  إلووب اًمعؼؾِ  ٓ ،فؾِ ؾُم رُ  ـيِ يمتبف، وقمغم أًمِس 

أو )  (بلقمغم اًمؽبوئر سمشػوقمي اًمـّ  اً ِصّ مُ  ـ موَت قمؿي  ز اًمعػقَ كجقى )ومـحـ ًمذًمؽ 

 .(4)ورشوطمف (3)"رةاعمسويَ "يمذا ذم  ،"اهلل سمؿحض ومضؾِ  (دونو

وحاني  جسامني  احلش    ورر

 .ًمطقػ ضمسؿٌ  وَح اًمرّ  قمغم أنّ  :(5)ومؼط ضمسامني  احلنَم  ؿلم قمغم أنّ اعمتؽؾّ  وأيمثرُ 

 قمغم أنّ  ، سمـوءً وطموني ورُ  ف ضمسامني قمغم أكّ  (7)واحلؾقؿُل  (6)واًمراهمُى  ريدُي اعموشمُ و واًمغزازمُ 

                                                          

 .]اإلموم أمحد رضو[                   ف إمجوع.ًمقس ومقىمَ  قمظقؿٌ  إمجوعٌ  :أي ،فه ًمتعظقؿِ شمـؽػمُ  (1)

...إًمخ، ومصؾ ذم  فئشمعومم وملئؽتف وأكبقو ذم طمؽؿ مـ ؾمّى اهللَ 3، اًمبوب 4اًمؼسؿ  "ػواًمّش " (2)

 .مؾتؼطوً  174، صـ2 خ، اجلزء...إًم هق مـ اعمؼوٓت يمػر سمقون مو

 .254صـ "رةاعمسويَ " (3)

 .254صـ "ةراعمسومَ " (4)

ًٌ  اًمؽؾي  ٕنّ  :يمنكؽور طمنم إضمسود ىمطعوً  ف يمػٌر ومنكّ  :وحسمؿعـك إكؽور طمنم اًمر   ٓ (5)  رضورةً  صموسم

 ذًمؽ وح يمؾ  د واًمّر اجلَس  ومحنُم  ،ًمطقػ قمـدهؿ ضمسؿٌ  وً أيض وَح اًمرّ  قمغم أنّ  وءً سمؾ سمـ ،يـمـ اًمدى 

ّٓ هؿ دًمقس قمـ  .]اإلموم أمحد رضو[                     .ضمسؿٍ  طمنُم  إ

كزيؾ سمغداد، شمقذّم  ،اًمؼوؾمؿ اعمعروف سموًمراهمى إصبفون هق احلسلم سمـ حمؿد سمـ مػّضؾ اإلموم أسمق (6)

 "إيمؼم عوناعمَ "و "عراء واًمبؾغوءرات اًمش  ات إدسموء وحمووَ حمورَض "ًمف مـ اًمؽتى: ه. 522ؾمـي 

 .(5/256 "هديي اًمعوروملم")                   ."يمتوب اعمحورضات"و "ات أًمػوظ اًمؼرآنمػرد"و

وومعل وًمد ؾمـي اًمّش ، رضموناجلُ  اعمعروف سموحلؾقؿلاحلسلم سمـ احلسـ سمـ حمؿد سمـ طمؾقؿ هق ( 7)

 .(5/253 "هديي اًمعوروملم") ."يامنذم ؿمعى اإل يـاًمدى  مـفوج" :ًمف .ه423 وشمقذّم ؾمـي 338
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ؼ اًمتدسمػم ؼ سمف شمعؾ  ذم ضمسؿ، سمؾ يتعؾّ  يٍ طموًمّ  ةٍ ىمقّ  وٓ ،ًمقس سمجسؿٍ  ،دجمري  رٌ قهَ ضَم  وَح اًمرّ 

 مـ اًمعـوِص  ِػ اعممًمي  اًمبدنِ  :أي-ـقي اًمبُ  ووضمقدُ  ،(2)قيـّ فم (1)واعمسلًميُ  ف.واًمتّص 

ؼ اعمعـك قمـدكو ذم حتؼ   رشـموً  مـفو ًمقس يشءٌ  ،اعمزاج احلققان واقمتداُل  -وحواًمر  

 ًمؾػلؾمػي واعمعتزًمي. ظملوموً  ،ك سموحلقوةاعمسؿّ 

ه ر والنكري وعذابر القرب وىعومر  سؤال املنك 

ورد هبو  ،فكعقؿُ و (12) اًمؼؼم قمذاُب و (9) ؽػمواًمـَ  (3)راعمـؽَ  اُل مؾم (8) :ومنها

 ،مـفو ممؽـ اعمعـقي، ويمؾي  فو اًمتقاشمرَ أومود جمؿققمُ  ،داً فو شمعدّ ىمُ رُ ـمُ  دْت ، وشمعدّ إظمبورُ 

احلقوة إمم  ذًمؽ يؼتيض إقمودةَ "اعمعتزًمي وىموًمقا:  رهو سمعُض سمف، وأكؽَ  ومقجى اًمتصديُؼ 

 ."دةسموعمشوهَ  وإمل، وذًمؽ مـتٍػ  ةِ اًمؾذي  اجلقاب، وإدراكِ  دى فؿ اخلطوب ورَ ًمػَ  :دناًمبَ 

يؼتيض  مو دن، وهموييُ احلقوة اًمؽومؾي إمم مجقع اًمبَ  ذًمؽ قمقدَ  ع اىمتضوءَ و كؿـَ أكّ  :واجلقاُب 

ف ىمبؾ مقشمِ  اجلقاب، واإلكسونُ  اًمذي سمف ومفؿ اخلطوب وردّ  (4)احلقوة إمم اجلزء إقمودةَ 

                                                          

 .]اإلموم أمحد رضو[                    أو همػمه. وح ضمسامً ًمي يمقن اًمر  مسل :أي (1)

ـّ  إىمرَب  وًمعّؾ  (2)  اًمشقخ إيمؼم إمم أنّ  إضمّؾ  ريدي، وذهى اإلمومُ ـو اعموشمُ قمؾقف إمومُ  مو إمم اًمظ

سمورىمي شمؾقح مـ "ذم رؾموًمتـو  شمػصقؾٍ  ومقفو سمعَض  ؾـو اًمؼقَل ، وىمد ومّص ئيتجز ٓ ضمزءٌ  وَح اًمرّ 

 .]اإلموم أمحد رضو[                     (.ه1312) "وحًمر  طمؼقؼي ا

 صقرةٌ  هلام  قو سمف ٕنّ ؿّ ؾُم  :اعمعروف يملهو سمؿعـك همػم ،واًمـؽػمُ  "اًمعلم"سمػتح  ُر اعمـؽَ  (3)

 ؿَ ـ رطمِ و مَ اًمؾذان يلشمقون اًمصؾحوء أ :وىمقؾ !اًمقيمقؾ وكعؿَ  ، وطمسبـو اهللُىمطّ  يعفدهو اإلكسونُ  مل

مـ ىمؼم، وإن  واظمتؾػ هؾ هو اصمـون سموًمعدد، ويظفران ًمؽؾ   ،وسمشػماً  اً قون مبنمى سؿي ه يُ مـ قمبودِ  اهللُ

 .]اإلموم أمحد رضو[ذم اًمؼدرة. ؾموئغٌ  واًمؽؾ   ؟قعأم سموًمـي ،غورهبوشورق إرض ومَ  مَ ذم قوموً ًمُ أيموكقا 

ت ذم سمقون اوة اعمقطمق" قمؾقف ذم يمتوسمـو مزيدَ  قمـ حتؼقؼ اعمسلًمي سمام ٓ -سمحؿد اهلل شمعومم-ىمد ومرهمـو  (4)

ًمتون ون رؾموشمو]ه "وملماًمقوموق اعمتلم سملم ضمقاب اًمقؿلم وؾمامع اًمدّ "ـو ويمتوسمِ  ،"ؾمامع إمقات

 لة،اًمّص  يمتوب "اًمعطويو اًمـبقيي ذم اًمػتووى اًمرضقيي"سمـ ةاعمساّم  "ومتوواه"جمؿقع  مع تونمطبققم

= 
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ـْ  مل  يػفؿ سمجؿقع سمدكِ  يؽ
ٍ
ـِ  ف، سمؾ سمجزء   وإطمقوءُ ف، ىمؾبِ  مـف مـ سموـم

ٍ
قى يػفؿ سمف وُو  ضمزء

ـٌ   حقؾ سمف مـ أنّ اؾمتُ  (1)ومو ،كقوؼوس سملمقر اًمدّ شمُ  خ ٓاًمؼمزَ  قمؾقف، وأمقرُ  مؼدورٌ  ممؽ

ىمد  ـقيُ ـقي، واًمبُ سمُ  سمل طمقوةَ  ، وٓواًمؼدرةِ  واًمعؾؿِ  احلقوةِ  ومرعُ  ؿَ واًمتؽؾ   (2)وإمل ةَ اًمؾذي 

ـ ـو إذا ؾملًمـوه، ومـفؿ مَ ؾمماًمَ  عيسؿَ  ٓ ً ؾمويمـوً اعمقى  ، ويمقنُ ، وسمطؾ اعمزاُج ومسدْت 

 اؾمتبعودٍ  (3)دُ ف، ومؿجرّ ف وؾمماًمُ ؾ طمقوشمُ عؼَ يُ  ومل ،يوُح ، وشمذروه اًمرّ موداً حيؽمق ويصػم رَ 

 ظَ حيػَ  أن (4)ضموز ؿَ ؾى ؾُم  ، وًمقـقيُ اًمبُ  شؽمط ذم احلقوةِ يُ  إذ ٓ :ذًمؽ ممؽـ ومننّ  :سمخلف اعمعتود

 .حوراًمبِ  عقرِ بوع وىمُ اًمسى  يمون ذم سمطقنِ  إن، وك سمف اإلدراكُ يتلشمّ  شمعومم مـ إضمزاء مو اهللُ

ـُ  يؽقنَ  مو ذم اًمبوب أن وهموييُ  مـف  وفمرُ اًمـّ  دَ يشوهِ  يؿتـع أن ٓ ًمف، وٓ ه ىمؼماً وكحقُ  بعاًمسي  سمط

ـٌ  وئؿَ اًمـّ  ومننّ  :(5)قمغم ذًمؽ يدّل  مو ه شملصمػمَ  س  حَي  ات موذّ ك مـ إمل واًمؾَ درِ ه، ويُ سمظوهرِ  ؾمويم

 ع يملمَ يسؿَ  ـو وىمد يمون كبق   ،رآه مـ مجوعٍ  مـل   وظمروِج  ،رآه ورضٍب  يململٍ  ،فؼظتِ قمـد يَ 

                                                          

= 

 واإلسمصورَ  امعَ اًمّس  أنّ  :اًمتحؼقؼ وأصمبتـو قمرَش  ،[946-837، و836-9/675اجلـوئز،  سموب

  وهل ٓ ،وحذًمؽ ًمؾر   يمؾ   واإلدراكَ  واًمعؾؿَ 
ٍ
 رض قمدمُ ومؾق ومُ  ،مـ ذًمؽ إمم اًمبدن حتتوج ذم يشء

 قمَ 
ٍ
 واًمعذاَب  اًمتـعقؿَ  د أنّ اعمعتؼَ  ٕنّ  :و كؼقل سمفوًمؽـّ ،يؾزمـو يشءٌ  مل ،أصلً  ومّ  قد احلقوة إمم ضمزء

 .اإلموم أمحد رضو[]                     .وح واًمبدن مجقعوً يملهو ًمؾر  

 .]اإلموم أمحد رضو[                       .مبتدأ (1)

 .]اإلموم أمحد رضو[                    ف.ذه وشملعم  شمؾذ   :ً، أيطمصقهلام ًمؾؿقى  :أي (2)

 .]اإلموم أمحد رضو[                                      ظمؼم. (3)

ٌُ  سمؾ ىمد صّح  (4) يمتوب اًمتػسػم،  "صحقحاًم"]يمام أظمرضمف اًمبخوري ذم  «ِى كَ ًمذي ى اجْ قمَ »سمبؼوء  احلدي

قِر وَمَتْلشُمقَن َأوْمَقاضمًو﴾سموب  ، وهل أضمزاء [882، صـ4935 [، ر:18 ]اًمـبل: ﴿َيْقَم ُيـَػُخ ذِم اًمص 

 .]اإلموم أمحد رضو[       احلنم. قمـد وقمؾقفو يعقد اًمتلًمقُػ  ،شمبغم حتؽمق وٓ ٓ اً ضمدّ  ؾبي صغورٌ ُص 

 .]اإلموم أمحد رضو[                      طمقوشمف وإدرايمف.قمغم :أي (5)
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 ومنكؽورُ  .ًمف سمذًمؽ عقرَ ؿُم  ف ٓف وومراؿِم ف ذم مؽوكِ زامِح ف أو يُ ـ طمقًمَ ومَ  ،هدُ ويشوهِ  ضمؼميَؾ 

 جلؼميَؾ   بِل دة اًمـّ يمر مـ مشوهَ ذُ  ي إمم إكؽور مودة يمدى ه ًمعدم اعمشوهَ وهمػمِ  اًمسمالِ 

عنم أهؾ مَ -قمـدكو  امعُ واًمسى  واإلدراكُ  .يـذم اًمدى  وإحلودٌ  يمػٌر  هف، وإكؽورُ ف يملمَ وؾمامقمِ 

 يؽقن ًمف. وس ًٓمبعض اًمـّ  خيؾْؼ  ؾؼ اهلل شمعومم، ومنذا ملسمخَ  -احلّؼ 

 األىبواءر وبعضر الصاحلني ال يرسئلون

فقد يموًمّش  ،يِ ل إمّ صوحلِ  سمعَض  أنّ  دَ رَ ًمقن، وىمد وَ لسيُ  ٓ إكبقوءَ  أنّ  وإصح  

ومم سمذًمؽ، أَ   اًمؼؼم، وموٕكبقوءُ  ـ ومتـيَ ذم ؾمبقؾ اهلل يلمَ  وًمقؾيً  يقموً  (1)طراسمِ واعمُ 

 يَ ذم دظمقهلؿ اجلـّ و ،ػ ذم ؾممال أـمػول اعمنميملمؾِ واظمتُ  ،اعمممـلم (2)ويمذا أـمػوُل 

أطمقاهلؿ ذم  إذ معروميُ  :إمم اهلل شمعومم اًمتػقيُض  بقُؾ وموًمسي  ،ضيمتعورِ  وإظمبورُ  ،(3)ورَ واًمـّ 

ًْ أظِم   قؾ.يمذا ىمِ  ،ىمطعّل  وًمقس ومقفو دًمقٌؾ  ،يـوت اًمدى وريّ مـ رض رة ًمقس

ة ةجدي  يف استدالل الن   تذىوب   نْدي  ة الِديوب   سامع املوتى يف منعِ  اهلندي 

﴿إِكيَؽ قا سمؼقًمف شمعومم: اًمؼؼم اؾمتدًمّ  ي قمذاِب رِ هؿ مـ مـؽِ وهمػمُ  اعمعتزًميُ 

ًَ سمُِؿْسِؿعٍ  ،[82 :]اًمـؿؾ َؿْقشَمك﴾ـشُمْسِؿُع اًمْ  َٓ  ـ ذِم اًْمُؼُبقِر﴾ ﴿َوَمو َأك [، 22 :]وموـمر مي

َٓ وسمؼقًمف شمعومم:  .اإلؾمامعُ  ًمصحي  طمقوءٌ أوًمق يمون ذم اًمؼؼم  ٓي  ﴿ َيُذوىُمقَن ومِقَفو اعمَْْقَت إِ

                                                          

 .]اإلموم أمحد رضو[   وديٌ.هلؿ إطم أو ذم رمضون وهمػمهؿ ممـ وردْت  ،اجلؿعي أو ًمقؾتفو ً يقمَ واعمقّ  (1)

  ....وهؽذا "اهلل" :ىمؾ :يؼقًمقن صمؿّ  "ؽـ رسمّ مَ " :ـون ومقؼقٓنؽون ويؾؼّ يسلهلؿ اعمؾَ  :وىمقؾ (2)

 .رضو[ ]اإلموم أمحد

وا ذم ، ويموًمذيـ كشلُ جمـقكوً  غَ ـ سمؾَ ويمؿَ  ،يقا ذم اجلوهؾقّ يموًمذيـ موشمُ  ،آمتحونُ  :فوصموًمثُ  قمغم أىمقالٍ  (3)

ـ ومؿَ  ،قاؾُ ادظُم  :ويؼول ، ومؽمومع هلؿ كورٌ قمقةُ شمبؾغفؿ اًمدّ  قا، وملقمـ اًمعؿران وموشمُ  سمعقدٍ  ضمبؾٍ  ؿموهِؼ 

شمعومم  كسلل اهللَ .واهلل شمعومم أقمؾؿ ،إًمقفو دع ـ قمَص ومَ  ،وجَ وكَ  وؾملموً  رداً يموكً قمؾقف سمَ  َؾ دظَم 

ـَ   .]اإلموم أمحد رضو[                    .!وكعؿ اًمقيمقؾ ـو اهللُ وطمسبُ  ،اخلومتي طمس
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ُومَم﴾ ْٕ  وىمول ذم آظمرِ  .(1)"اعمؼوصد رشح"يمام ذم  ،[ وهمػمهو56 :ظمون]اًمد   اعمَْْقشَمَي ا

ًَ سمِؿُ  ﴿َوَموف شمعومم: و ىمقًمُ وأمّ " :اجلقاب ـ ذِم اًْمُؼُبقِر﴾َأك  [ ومتؿثقُؾ 22 :]وموـمر ْسِؿٍع مي

 ـػلي ف مَ إؾمامقمُ  :أي ،(2)"عسؿَ يَ  ٓ ًَ اعمقى  ذم أنّ  كزاعَ  وٓ ،ة سمحول اعمقشمكرَ ػَ طمول اًمؽَ 

قا ـو إمم أن سمنكؽور قمذاب اًمؼؼم، وًمؽـ مـعُ غَ ؾَ ظقا ومقام سمَ يتؾػّ  وإن مل يُ جديّ يموًمؽوومر، واًمـَ 

ضمقاز آؾمتؿداد  قا قمؾقف مـعَ قمُ ، وومرّ وؾمامعٌ  وإدراكٌ  ؿٌ ً ذم اًمؼمزخ قمؾًمؾؿقى  يؽقنَ  أن

ٌِ  قا قمؾقف سمؤيوِت مـ إكبقوء وإوًمقوء، واؾمتدًمّ  قمغم  ؽ هبو اعمعتزًميُ اًمتل متّس  وإطمودي

فو، ـفِ إمم يمُ  ؾقغٍ وسمُ  فٍ شمػؼ   سمعض اًمعبورات مـ يمتى اًمػؼف سمل إكؽور قمذاب اًمؼؼم، وسمـؼؾِ 

واجلقاب قمـفو  ،ًمدقمقاهؿ إصمبوشموً  "اعمؼوصد رشح" ةَ ػفوء مـفؿ قمبوراًمّس  ك كؼؾ سمعُض طمتّ 

 !.(3)ذم رؾموئؾـو مسطقرو ذم يمتى اًمؼقم مذيمقر،

 يف االىتفاع بزيارة القبور واالستعاىة منهم فائدة

 ،قر ذم أٓتاًمػلؾمػي سمحصقل اًمص   قمـد وت منموطٌ اجلزئقّ  عمو يمون إدراكُ 

وت رضورة اكتػوء زئقّ ًمؾجُ  يٌ شمبؼك مدريم طلن أٓت ٓػس وسمُ ىمي اًمـي مػورَ  ومعـد

ف و ٕكّ إمّ  :وتذم إدراك اجلزئقّ  رشـموً  ط، وقمـدكو ًمقسً أُٓت اعمنموط سموكتػوء اًمنّم 

زئل قر اجلُ ُص  يؿتـع ارشمسومُ  ف ٓو ٕكّ وإمّ  :(4)ّس ذم احلِ  ػس وٓذم اًمـي  ٓ ،ًمقس سمحصقل

                                                          

ٌ 2وت، اًمػصؾ ذم اًمسؿعقّ  6اعمؼصد  "رشح اعمؼوصد" (1)  .114صـ ،5ؾممال اًمؼؼم وقمذاسمف، اجلزء  6، اعمبح

 . 116صـ ،5، اجلزء 6حٌ ، اعمب2، اًمػصؾ 6اعمؼصد  "رشح اعمؼوصد"(2)

يؽػقون  -سمحؿد اهلل- امومنّن  :-ًمف همػر اهللُ-ًمؾعبد اًمضعقػ يـ اعمذيمقرَ  لموقمؾقؽ سموًمؽتوسمَ  (3)

اًمقوموق اعمتلم "و، "ت ذم سمقون ؾمامع إمقاتاطمقوة اعمق"أي:  .]اإلموم أمحد رضو[ ويشػقون.

 ."وملمسملم ضمقاب اًمقؿلم وؾمامع اًمدّ 

 .]اإلموم أمحد رضو[                    عؾقم. سمؾ إضوومي سملم اًمعومل واعم  (4)
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 ىمي إدرايموٌت ػورَ ػس سمعد اعمف يؽقن ًمؾـّ كّ أمـ ىمقاقمد اإلؾملم  ػس، سمؾ اًمظوهرُ ذم اًمـي 

ام اًمذيـ يمون سمقـفؿ وسملم ؾمقّ  ،وت إطمقوءقمغم سمعض ضمزئقّ  لعٌ ي، واـمّ ضمزئقّ  دةٌ متجدّ 

سمـػقس إطمقوء مـ  كقو، وهلذا يـتػع سمزيورة اًمؼبقر وآؾمتعوكيِ ذم اًمدّ  ٌف ً شمعورُ اعمقى 

و سموًمبدن إمّ  ،ؼوً شمعؾ   ىميِ ػس اعمػورِ ًمؾـّ  ومننّ  :(1)تاعمؾاّم  واؾمتدوموعِ  ،اخلػمات إمقات ذم إكزالِ 

ًْ سمي اًمتل دُ أو سموًمؽُم  طمصؾ  ،ًكػس اعمقى  ف شمؾؼوءَ ، وشمقضّم شمؾؽ اًمؽمسميَ  ومقفو، ومنذا زار احلُل  ومـ

 .(2)"اعمؼوصد رشح"ذم  مو صُؾ وإضووموت، هذا حَم  لم ملىموةٌ ػَس سملم اًمـي 

 املوزان

ًٌ  :، أيوهق طمؼي  ،اعمقزانُ  (11) :ومنها ؿع، وهق اًمسي  قمؾقف ىمقاـمعُ  ًْ دًمّ  صموسم

قمغم  (4)رـمبلاًمؼُ  (3)فبّ ؟ كَ ٍػ مؽؾي  إقمامل يمؾي  وزنُ  سمف، وهؾ يعؿّ  ؽـ، ومقضمى اًمتصديُؼ مم

سمِوًمـيَقايِص  (5)ُؿْجِرُمقَن سمِِسقاَمُهْؿ وَمُقْمظَمذُ ـْ﴿ُيْعَرُف اًم :، واؾمتشفد سمؼقًمفيعؿّ  ف ٓأكّ 

                                                          

 .]اإلموم أمحد رضو[                       اًمـقازل. (1)

 .117، 116صـ ،5، اجلزء 6، اعمبحٌ 2، اًمػصؾ 6اعمؼصد  "رشح اعمؼوصد" (2)

 ـ ىمهي اعمقزان ووزن إقمامل ومقف ومَ أسمقاب اعمقزان، سموب مـف وسمقون يمقػقّ  "اًمتذيمرة" اكظر: (3)

 .719، صـ2، ومصؾ، اجلزء ٕظمقف طموضميً 

رـمبل اهلل اًمؼُ  دبقم يـ أسمقاًمدّ  ضمل ؿمؿسزرَ إكصوري اخلَ ج سمؽر ومرَ  حمؿد سمـ أمحد سمـ أيبهق  (4)

إقملم "و "سـكإؾمـك ذم رشح أؾمامء اهلل احلُ " :ًمف مـ اًمؽتى .ه671 ؾمـي اعمتقرّم  ،اعموًمؽل

اًمتذيمرة ذم "و "اًمتذيمور ذم ومضؾ إذيمور"و "صورى وإفمفور حموؾمـ ديـ اإلؾملميـ اًمـّسمام ذم دِ 

 .(6/123 "هديي اًمعوروملم")                  . ذًمؽ همػمو "ال اعمقشمك وأمقر أظمرةقأطم

 ومصَؾ  ٓ أو مقزان، صمؿّ  إمم امتحونٍ  طموضميٍ  ام شمؽقن سمسقامهؿ مـ دونفؿ إكّ معرومتَ  أنّ  ً أييُ دًمّ  (5)

 .﴿وَمُقْمظَمُذ﴾اًمتعؼقى ذم  "وموء"ـور ًمسملم اعمعرومي وسملم إًمؼوئفؿ ذم اًمـّ

ًْ ف شمعومم: ح ىمقًمُ ر إَص فَ وإفم :أقول ِف وَمَحبَِط
ِْؿ َوًمَِؼوئِ ـَ يَمَػُروا سمِآَيوِت َرهبى ِذي ﴿ُأوًَمئَِؽ اًمي

ّٓ  ،[125 :]اًمؽفػ ُكِؼقُؿ هَلُْؿ َيْقَم اًْمِؼَقوَمِي َوْزكًو﴾ َأقْماَمهُلُْؿ وَمَل  وعؾ  ؿ ّٓن سمل َل يلوّ  أن إ

ّٓ يصور إًمقف  ٓ در، وهق جموزٌ مي ىمواًمؼق يقمَ   .]اإلموم أمحد رضو[                  سمدًمقؾ. إ
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ىَْمَداِم﴾ ْٕ ب، طمسو سمغػم يَ اجلـّ  سمدظمقل ىمقمٍ  وىمد شمقاشمرت إظمبورُ  ،[41 :]اًمرمحـ َوا

 اعمعتزًمي. وأكؽرهو سمعُض 

 احلوض الكوثر

 ،اًمؼقومي يؽقن ًمف يقمَ  ، اهلل رؾمقلِ  ، وهق طمقُض اًمؽقصمرُ ) (12) :ومنها

 فو طمدي اًمتل سمؾغ جمؿققمُ  -أصمور- (حوُح ِص  ، ووردْت إرشارُ )قمـف  د  رَ ويُ  (ه إظمقورُ دُ رِ يَ 

 .(1)"رةاعمسويَ "يمذا ذم  (سمف ف، واإليامنُ ىمبقًمُ  ومقضمَى )ر اعمعـقي اًمتقاشمُ 

اط  الِّصر

 د  طَم أَ و عرمـ اًمشي  ور، أدق  ـّ قمغم فمفر اًم ممدودٌ  ٌس ضَم  ، وهقاطُ اًمصى  (13) :ومنها

﴿َوإِن ذم ىمقًمف شمعومم  ، اعمذيمقرُ أطمدٍ  ًمؽّؾ  ورِ ود اًمـّ رُ اخللئؼ، وهق وُ  ه يمؾ  دُ رِ يَ  ،قػمـ اًمسي 

ٓي َواِرُدَهو﴾ ـُؽْؿ إِ ـَ اشميَؼقا﴾﴿صُمؿي ُكـَجى ىمول:  صمؿّ  ،[71 :]مريؿ مى ِذي  :أي ،[72 :]مريؿ ل اًمي

َكَذُر اًمظيوعملَِِم ومِقَفو ضِمثِّقًو﴾سؼطقن يَ  ومل مـ اعمعتزًمي  ويمثػمٌ  .سؼطقن[ يَ 72 :]مريؿ ﴿وي

ـٌ  .روكفـؽِ يُ   .ه ضلًميٌ ي ذم إظمبور اًمؽثػمة، ومرد  قمغم ضمفي اًمصحّ  واردٌ  وهق ممؽ

 خملوقتان اآلن ارر والن   ةر اجلن  

اعمسؾؿلم، وىمول  فقرُ وقمؾقف مُج  ،خمؾقىمتون أن ورَ واًمـّ  يَ جلـّ ا نّ إ (14) :ومنها

 .ميواًمؼق ؼون يقمَ ؾَ ام ُت إكّ  :(2)اعمعتزًمي سمعُض 

                                                          

 .782صـ "سويرةاعم" (1)

ْت ًمِْؾُؿتيِؼلَم﴾ :اًمؼرآن قمؾقفؿ فمقاهرُ  ويؽػل ذم اًمردّ  (2) ْت ، [133 ]آل قمؿران: ﴿ُأقِمدي ﴿ُأقِمدي

﴾ ـَ ًُ » :حوحإطموديٌ اًمصى  وكصقُص  [،24 ]اًمبؼرة: ًمِْؾَؽوومِِري ]يمام أظمرضمف  «يجلـّا دظمؾ

 ، سموب مـوىمى قمؿر سمـ اخلطوببل يمتوب ومضوئؾ أصحوب اًمـّ "صحقحاًم"اًمبخوري ذم 

ًُ » [618، صـ3679 ...إًمخ، ر: يمتوب  "صحقحاًم"]يمام أظمرضمف اًمبخوري ذم  «وراًمـّ رأي

 .]اإلموم أمحد رضو[                 .[8، صـ29 اإليامن، سموب يمػران اًمعشػم ويمػر دون يمػر، ر:
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 عدم اخلروج من اجلن ة والن ار

 خيرضمقن مـفام أسمداً  ور ٓدظمقل اًمـّ  سمعد ورُ ي، واًمؽػّ دظمقل اجلـّ  واعمسؾؿقن سمعد

قمـ  ورـوء اًمـّ سمػَ  ، وىمد كؼؾ هق اًمؼقَل (1)ورقؿقي ذم اًمـّ شمَ  ٓسمـ ظملوموً  ،سمنمجوع اعمسؾؿلم

ـِ  ،مسعقدٍ  اسمـ ـِ  ،ؾمعقدٍ  أيبو ،قمؿر واسم   هذا اًمؼقَل َص وىمد كَ  ،وهمػمهؿ وسٍ قمبّ  واسم

ـُ  ـِ يمشقخِ  (2)ؿقى اًمؼَ  اسم ل يعقي  وٓ ،صور إًمقفيُ  ٓ ،مفجقر وىمقٌل  مؽموكٌ  قؿقي، وهق مذهٌى شمَ  ف اسم

، ضمفوً هو سمـحق قمنميـ وَ ـ أيوت اًمتل ذيمرَ قا قم، وأضموسمُ ؿفقرُ ف اجلُ ل ذًمؽ يمؾي وىمد أوّ  .قمؾقف

ع و مقاِض صوة اعمممـلم، أمّ مـ قمُ  ًمقس ومقف أطمدٌ  :(3)معـوه  كؼؾ قمـ أوًمئؽ إصحوب سملنّ وقماّم 

 .يمثػمةٍ  شمعومم ذم آيوٍت  يمام ذيمر اهللُ  ،خيرضمقن مـفو أسمداً  ٓ ،مـفؿ ور ومفل ممتؾئيٌ اًمؽػّ 

 اعةأرشاط الس  

مـ   (4)قمقسك ول، وكزولِ اًمدضّم  روِج مـ ظم :وقميأرشاط اًمّس  (15) :ومنها

                                                          

ـَ  :ف شمعوممقمؾقف ىمقًمُ  وكوهقؽ ًمؾردّ  ،خيػك مو ومقف مـ ًمطوئػ اإلهيوم ٓ (1) ﴿َوَمو ُهؿ سمَِخوِرضِملَم ِم

 .]اإلموم أمحد رضو[                      [.167 :]اًمبؼرة اًمـيوِر﴾

اهلل  يـ أسمق قمبداًمدّ  سسمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد سمـ ضمرير اًمزرقمل اإلموم ؿمؿ حمؿد سمـ أيبهق  (2)

ًمف مـ ه. 751 ؾمـي وشمقذّم  691ًمد ؾمـي وُ  ،احلـبكم "قزييجلَ اؿ ىمقّ  اسمـ"ـوف سممشؼل اعمعراًمدِ 

 "ظمػم اًمعبود يزاد اعمعود ذم هد"و "لة قمغم ظمػم إكومومفوم ذم ومضؾ اًمّص إ ضملء" :اًمتصوكقػ

 .(127، 6/126 "هديي اًمعوروملم")                .ذًمؽ وهمػم "وحاًمّر يمتوب "و

 «و، مو ومقفو أطمدٌ يح أسمقاهَب ؿ يقم تػؼ اًمرّ يليت قمغم ضمفـّ»حلديٌ، يذيمر مـ ا ـك مووهذا هق مع (3)

ذم أمقر شمؼع ىمبؾفو،  1طمرف اًمؼوف، يمتوب اًمؼقومي مـ ىمسؿ إىمقال، اًمبوب  "ليمـز اًمعاّم "اكظر: ]

 .اإلموم أمحد رضو[]                 .[14/222، 39498وقمي اًمؽؼمى، ر: ذم أرشاط اًمّس  3اًمػصؾ 

 مريؿ  دكو قمقسك اسمـاهلل، ؾمقّ  وحاهلل، ورُ  اهلل، ويمؾؿي اهلل، ورؾمقل اسمـ أمياهلل، و هق قمبد (4)
[ 157 :]اًمـسوء ﴿َوَمو ىَمَتُؾقُه َيِؼقـًو﴾ ،[157 :]اًمـسوء هَلُْؿ﴾ ﴿َوَمو ىَمَتُؾقُه َوَمو َصَؾُبقُه َوًَمـؽِـ ؿُمبىفَ 

وَمَعُف اهللُ إًَِمْقِف﴾   ـ ضمحدهو أو ؿمؽي مَ  ومٌر يمو ،يإيامكقّ  [ وهذه قمؼقدةٌ 158 :]اًمـسوء ﴿سَمؾ ري
ٍ
 ذم يشء

= 
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هبو  و، وردْت ؿس مـ مغرهِب اًمّش  ، وـمؾقعِ اسميِ قج، واًمدّ ضُم لقج ومضُم لي وظمروِج  ،امءاًمّس 

 .حييُ اًمّص  حقحيُ اًمّص  صقُص اًمـّ 

                                                          

= 

ـّ  مـؼقص،  وٓ معزولٍ  همػمَ  لً مرؾَم  رؾمقًٓ  طوً مؼِس  ؽامً وطَم  قمدًٓ  إموموً  ، ىمريىقماّم  مـفو، وًمقـزًم

ًمؼقًمف  :إكبقوء  ف هق وؾموئرُ ىمبؾ كزوًمِ  يمام يمون أيضوً  ، دٍ ي كبل إكبقوء حمؿّ مـ أمّ  ورضملً 

كيفُ شمعومم:  ـي سمِِف َوًَمَتـُصُ ـُ  ،ولواًمدضّم  ويؼتؾ اخلـزيَر  ، اًمصؾقَى [، ومقؽسى 81 :قمؿران ]آل ﴾﴿ًَمُتْمِم

ـٍ  ذم زمـف يمؾ   وهيؾؽ اهللُ  ويضع اجلزييَ  ّٓ  دي ـُ ويؽقن اًمدى  ،شمؽقن ومتـيٌ  ومل ،اإلؾملمُ  إ ف هلل، يمؾ   ي

ًْ  ،يأهؾ اًمسـّ ف مـ رضوريوت مذهِى كزوًمِ  وقمؼقدةُ  ٌُ  كطؼ رهو أو ـ أكؽَ ومؿَ  ،اعمتقاشمرة سمف إطمودي

ومع رُ  ف أكّ  :ٓئؾاًمثوسمً سموًمدّ  واًمصحقُح  ،ؾي مِض  ومفق ضولي  ،يامصمؾ قمقسك و سمخروج رضمؾٍ هلأوّ 

، وهذا اهلل  ـ مع رؾمقلدومَ  ومقُ يتقرّم  يـ، صمؿّ ومقحؽؿ اًمدّ  يـزَل  إمم أن يطرأ قمؾقف اعمقُت  ومل ،وً طمقّ 

 ئلم.ومقف مـ اعمخطِ  ؿفقر، واعمخوًمُػ اجلُ  ىمقُل 

ـّ  ـّ  وًمؼد شمػرقم ف هق ظمروضَم  قمك أنّ ومودّ  ،ـجوْب مـ اًمػَ  ىمرييٌ  "ىموديون"مـ  رضمٌؾ  وشمشقط

 لَم سمف سملزقمؿِ  ىمقًمف وضلَل   ومسودَ وىمد سملّم  ،اعمققمقد ف هق اعمسقُح ، وأكّ سمـزول قمقسك  اعمرادُ 

طمػظف اهلل شمعومم ورىموه - حمؿد اعمعروف سموعمقًمقي طمومد رضو ظمونْ  إقمزّ  اًمقًمدُ  .فوأوضحِ  وضمفٍ 

 :هوؾماّم  طمسـيً  ، ومؽتى ذم ذًمؽ رؾموًميً -وسمول رش   أقمغم مدارج اًمؽامل، وأسمؼوه ووىموه يمؾي 

شمذيمرة ظمؾػوء أقمغم ")]اكظر شمرمجتف:  ه(1315) "اًمؼوديون ون قمغم إرسافورم اًمرسمّ اًمّص "

 ،-ضمزاه اهلل اجلزاء إورم-ومؽػك وايمتػك وؿمػك واؿمتػك  [،(252، 248، 234صـ "طمرضة

ـْ واًمقطمل  ةَ بقّ قمك اًمـُومودّ  ،لذم اًمؽػر واًمضل ،ك سمف احلولـجون اعمذيمقر شمرىمّ اًمػَ  أنّ  صمؿّ  ﴿َوَم

ى قَمغَم اهللِ يَمِذسمًو َأْو ىَموَل ُأْوطِمَل إزَِمي َومَلْ   اوْمؽَمَ
ـِ ٌء﴾ َأفْمَؾُؿ مِمي  زقمؿَ  صمؿّ  ،[93 :]إكعوم ُيقَح إًَِمْقِف يَشْ

ام بقلم ومقمـ اًمـّ ؿئيٍ أرسمعَ  َب يمذّ  صمؿّ  ،وسمؼلم ومـ قمقسك اعمسقحمـ إكبقوء اًمّس  ؾ مـ يمثػمٍ ف أومَض أكّ 

﴿صُمؿي يَموَن  :ـو لظ، ومؽون يمام ىمول رسمّ همِ  وٍت سمسبّ  قمقسك  ؾمّى  وا سمف مـ اًمغقى، صمؿّ أظمؼمُ 

و َيْسَتْفِزُئقن﴾ سُمقا سمِآَيوِت اهللِ َويَموُكقا هِبَ قَأى َأن يَمذي ـَ َأؾَموُؤوا اًمس  ِذي وىمد  .[12 :]اًمروم قَموىِمَبَي اًمي

 ًُ  "ابؼوب قمغم اعمسقح اًمؽذّ قء واًمعِ اًمُس " :فوقتُ ف هذه اعمؾعقكوت ومتقى ؾمؿّ أىمقاًمِ  ذم ردّ  يمتب

يمتوب  "اًمػتووى اًمرضقيي"سمـ اعمساّمة "ومتوواه"]هذه رؾموًمي مطبققمي ذم جمؿققمي  ه(1322)

ّٓ  ةَ ىمقّ  وٓ طمقَل  سـك، وًٓمـو سموحلُ  خيتؿَ  أن كسلل اهللَ [،594-15/571 ،اًمسػم سموهلل اًمعكم  إ

د قمـ شمػضقح هذه اًمطوئػي اجلديدة احلودصمي اًمعؼوئ يمتوُب  خيؾقَ  قلام ذيمركو هذا يمَ وإكّ  !اًمعظقؿ

 .]اإلموم أمحد رضو[                 .!آملم ،ور مجقعوً هو واًمنّم كو رشي شمعومم وأقموذَ  ؾفو اهللُىموشمَ  ،أن
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 مامةاإل ابع يفالباب الر  
 

ُافػؼهُِباحُِمَُُأصُلُ ُمن ُافػُُُ(2)افؼقامَُُٕنُُّ:(1)عؿَُافعَُُثفا ُمن روضُافؽػاية،ُهبا

ُآظتؼاديُُّةُدونؾقُّؿَُوذفكُمنُإحؽامُافعَُ ُبقاِنُُة،ُوحمل  ُُ ُروع،ُوهيُمسطورةٌُافػُُُاُـت

ُوإكُّ ُمتؿُ ؾقفا، ُـاكت ُافؽالمُؿةًُام ُصاظْتُٕكُُّ:فعؾم ُدا ُاإلمامةُه ُأهلُيف دعُافبُُِمن

ُومنُُدرجْتُأُُُ،ةمنُافؼواظدُاإلشالمقُُّبؽثرٍُُةٌُؾُّمُُِؾاشدةٌُُاظتؼاداٌتُ يفُظؾمُافؽالم،

ُباحثُِمَُ ُ.عُ ؿَُظَُُُٓفاُماُهوُاظتؼادي 

بحقثُُ،وزةُادسؾؿغَحُُوحػظُُِ،ينافدُ ُيفُإؿامةُُِ(3)شولافرُُّخالؾةُُُواإلمامةُُ

ُظذُـاؾُّباظُُجيُُاتُّ ُإمُّه ُواجُة.ة ُوكصُُاإلمام ُ:فؾخوارجُحقثُؿافواُخالؾاًُُ،ٌُ

ُوبعُضُ"جائزٌُ" ُؿافوا، ُظـد"ُ:فم ُدون جيُ ُبافعؽس،وبعُضُُ،(4)"تـةافػُُِإمن ُفا

ُظؾقـآُ"ُ:ؿافواُ،ةفإلمامقُُّخالؾاًُُ،ةإمُُّ(5)ظذ ُتعاػُ،جيُ ُاهلل ُظذ ُ(6)ؿعاًَُشُُ،بل

                                                          

ُبهؿقُُّ(1) ُؾّسُُافػؼهَُُٕنُُّ:د ُافـّإذا ُوماُػسُماُبؿعرؾة ُافػؼهُُ صؿلُظؾمَُُ،ظؾقفاُهلا ُوهو ُافعؼائد،

ُين،ُوهوُهذاُافؽتابهُيفُأصولُافدُ ابَُإظظمُـتُبهُاإلمامُُُىؾؿيُوافػؼهُإـز،ُوفذاُشؿُّافعُِ

ـاُذفكُهُمنُافعؾامء،ُوؿدُبقُّظعُافؼاريُوؽرُُُالُّادُُُ"رشحه"ادشفورُادتداولُبغُأيديـا،ُافذيُ

فُنُخافَُظذُبعضُمَُُاًُردُُّ"إـزُظنُؿؾُُافػؼهُإـزُمـعُافسػهُِ"يفُُيفُؾتوىُفـاُضبعْتُ

ُكػِسُُ،ؾقه ُظـد ُمن ُؾؼفاًُواخسع ُآَخُُه ُافُمشتؿالًُُ،رأـز ُاإلمامُُ،ضالٓتظذ ُإػ وكسبه

 .]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.!حاصاه

 .]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.وتؼؾقداًُُاًُدتؼؾُُّ(2)

 .]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم.ُاهللُتعاػُظؾقهُوشؾُّصّذُُ(3)

ُ.]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا.منُهذُأـزُُدُاجلفلُومػاِشُُ(4)

ُ.]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُافرواؾض. بقــاُوبغُأخرىُخالؾقةٍُُيفُمسلفةٍُُ،ُورشوعٌُ"واجُ"ُ:بؼوفهٌُقُمتعؾُُّ(5)

 .]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُثافثة.ُيفُمسلفةٍُُ،ُورشوعٌُادذـورُشابؼاًُُ"جيُ"ـبٌُقُمتعؾُُّ(6)
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ُبعُضُُخالؾاًُُ،"ؼالًُظَُ ٓ ُحقثُؿال ُ"ُ:فمفؾؿعتزفة ٌُ ُوبعُضُ"ظؼالًُُواج ُؼالًُظَُ"ُ:فم،

ُ.(2)سنالَُُوأيبُ(1)عبيـافؽَُُ"ؿعاًُوَشُ

ظذُافؼقامُبلمورُُ،ُوافؼدرةُُؾمُُ،ُوافعُِ،ُوافورعُُاإلشالمُافذـورةُُُبعدُ(3)شسطويُُ

ُ ُُ ُوكس ُادعتزفةُفؽثرٍُُخالؾاًُُ،ؿريشٍُُاإلمامة، ُـوكُُيُُُوُٓ.من ُهاصؿقُّشسط ،ُاًُه

ُ.(4)اؾضوفؾرُ ُخالؾاًُُ،منُخصائصُإكبقاءُصؿةَُافعُُِٕنُُّ:معصوماًُ وٓ

ُأهَلُخافَُُةُُجديُّوافـَُ ُافعُِافسـُُّػوا ُختصقص ُيف ُبإكبقاءة ُؿالُُ،صؿة حقث

ُفؾصدُُّٓبدُّ"ُ:فمرئقُسُ واؾضُظذُفؾرُ ُةًُحجُُّ(7)مؿوهلُُيؽونُُؾالُ،(6)مرُـامُ(5)"يقمـفا

ُيفُاخلذٓن.ُ(8)امُصؼقؼانؾنّنُُ:ةافسـُّ أهل

 ريض ظعُ ُ،ُثمُّظثامنُُُ،ُثمُّظؿرُُُ،ُثمُّبؽرٍُ أبوُاهللُ رشولُبعدَُُالّقُُواإلمامُُ

ُاخلالؾةُ(9)وافػضقؾةُُُ.اهللُتعاػُظـفمُأمجعغ ُمَُواظتؼادُُُ.ظذُترتقُُ ةُافسـُّ عؼُأهلُِكا

                                                          

ُهباُادتوّفُُ،افؼاشمُافؽعبيُادعتزيلُافبغدادي ؾخيُالـػيُأبواهللُبنُأمحدُبنُحمؿودُافبَُ ظبدهوُُ(1)

ُ ُافؽتُصـُّ.ه317شـة ُمن ُاجلدل"ُ:ف ُإدفُّ"وُ"أدب ُافدُُّ"ةأوائل ُأصول ُ،ينيف

 .(5/364ُ"هديةُافعارؾغ")ُُُُُُُُُُُُُُُُُ.وؽرُذفكُ"تػسرُافؼرآن"وُ"اجلدل جتريد"و

 .299-296صـُ"رةمسااد"ُ:اكظرُ(2)

 .]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُصُ.ةُاإلمامةُوجوازُافـّٕهؾقُُّ(3)

 .321-318صـُ"رةمادسا"ُ:اكظرُ(4)

ُافطريؼَُيفُبقانُوجوهُمتاي1ُُُبُافباُ"اطُمستؼقمّصُ"ُاكظر:ُ(5) يفُبقان2ُُة،ُوافوٓية،ُافػصلُوُّغ:ُافـبز

ُافـُّوجوهُمتايُُ ُافطريق ُاهلداز ُاإلاليفُبقانُثؿرات4ُُيةُبوة، ُاإليام،ي، ُ.مؾتؼطا35ُ،36ًُُ،ُصـ2ؾادةُُّ

ُ.216ُ،217صـُ:اكظرُ(6)

ُ"ُ:ةُبؼولافسـّ ظذُأهلُؾضةُآحتجاُجُمنُمؽائدُافرُُّٕنُُّ:ظذُذفكُهُكبُُّ(7) ُضاّلُُعٍُمبتدُُِـل 

ُُـلنُُّ،ضؾرُّاف فقسُمنُأهلُ ُمَُُـل   .مُأمحدُرضا[]اإلماُُُُُُُُُ.ٌيُؾفوُظـدهمُشـُُّنُفقسُبراؾضي

 .[ادقؿـي]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.افرواؾضةُوجديُّأي:ُافـَُ(8)

ُردُ ُ،ابؼغافّسُُةَُـةُإئؿُّبارةُالَسُهذهُافعيفُُتبعَُُ(9) ُُوؾقفا ورُبافز ُُقةَُـُّظغُافُسُمان،ُاددُّؾةُافزُّظذُمػض 

ة،ُوهيُدنُـانُالؾةُافدكقويُّفؾخُةُُويُّوفَُادعـىُإَُُترتقُُافػضقؾةُبلنُُّواُمسلفةَُفُُفتان،ُحقثُأوُّوافبُُ

ُؾطـة،ُوهذاُؿوٌلُذفكُمنُإمورُادحتاجُإفقفاُيفُافّسُ افعساـر،ُوؽرُوجتفقزُُِنُِدُُفُبسقاشةُادُُأظرَُ

= 
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ُافّصُُتزـقةُُ ُمجقع ُفؽلي ُبنثباتُافعدافة ُاهللُُوافثـاءُُُمـفم،ُحابة ُأثـى ُـام شبحاكهُُظؾقفم

ُمـفم.ُصؿةُٕحدٍُظاءُافعُِمنُؽرُادُُّ،ظؾقفمُُهورشوفُُ

ُواِصُوافـُُُّضُواؾُِافرُُّ:ُهذاُافبابيفُوادخافُفُ اؾسؿواُإػُثالثُُواؾُضُؾافرُُّ.ُُ

ُرٍقُؾُِ ُواِصُوافـ ُُ.وُّؾُُوافغُُُ(3)ُي،وافتزُُّ(2)ُافتػضقل،ُ(1): ُؾرؿتَُُُُ ُكواِصُُ:غإػ ُُُ

ُُغراقُيبغضونُاخلتـَُافعُِ ُُ يؼوفونُُ،كاُظثامنُدَُيبغضونُشقُُّامُٓافّشُُ،ُوكواص

ُ،افػتـة امَُأيُُّ-هفَُجوُمُاهللُـرُّ-ُظعُيُامُِأيُُّوـونُُِ،ُاصدةُبشفادتهباكؼضاءُاخلالؾةُافرُّ

ُووؿَتُظضوضاًُُومؾؽاًُ ُوزمانَُإمُُّهالكُُِ، ُافّؼُُة،
ِ
ُواكؼضاء ُافثالثةُافؼُُُور، رون

ُبشفادته ُباخلر ُهلا ُ(2)بلنُُّ،ُ(1)ادشفود ُهجرتُُِ:َلُإوُُّرنَُافؼَُُ ُزمان ُمن إػُُه

ُُامُُأيُُّ:ه،ُوافثا،يوؾاتُِ ُ.ظثامنُُخالؾةُُِامُُأيُُّ:افثافثُرنَُافؼَُغ،ُوقخَُخالؾةُافش 

منُهذاُُةُدعةٌُمنُافظاهريُُّبعدُيومُافتحؽقم،ُويفُـثرٍُُ(3)اخلالؾةُاشتؼامةُُُثمُّ

                                                          

= 

ُرّبُُرِبُيفُـثرةُافثواب،ُوؿُُُةُُ،ُبلُإؾضؾقُّحابةُوافتابعغُإلمجاعُافّصُُخبقث،ُمافٌفُُباضٌلُ

ُوافؽرامةُِ ُظّزُ ظـدُإرباب، ُوفذا ُتعاػ، ُُاهلل ُيف ُادسلفة ُادحؿديُّ"ظن ُ]ُ"ةافطريؼة ،2ُافباب

18ُصـ :ُ يفُُ[333صـُ"ادسامرة"ُ:]اكظرُهاوؽرُُِ[(2/127ُ"ـشفُافظـون")اكظرُترمجته:

،ُوفؾعبدُُظعُثمُُّظثامن،ُظؿر،ُثمُُّبؽر،ُثمُّ ديغُأبوإوفقاءُادحؿُُّأؾضَلُُبلنُُّ،ةبقانُظؼائدُافسـّ

ُافّضُُافضعقفُيفُافردُّ ُهمٓء ينُافؼؿرَُ طؾعُُمَُ"ُ:هقتُُحمقطُشؿُُّبسقطٌُُـاؾٌلُُحاؾٌلُُـتاٌبُغُافُّظذُ

ُافعُُ ُشبؼة ُ]ُ"ينؿرَُبنباكة ُمطبعة ُمن ُكاؿصًا ُُضبع ُافؽتاب جراتُـُُُ"اإلشالمقة اجلامعة"هذا

ُ.]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُ.[ه1431ُظامُٓهور،ُباـستانُ"رشيعتُارُِمؽتبةُهَبُ"باـستان،ُومنُ

 .]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ."ءآكؼضا"ـقُبؾُّمتعُ(1)

ُبؾُّمتعُ(2) ُو"يؼوفون"ـق ُُ"افباء"، ُتعؾقُلُُ،"افالم"بؿعـى ُبُوهو ُ"ـؿوهلم
ِ
اخلرُ ؿرونُاكؼضاء

 .]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ."همُاهللُتعاػُوجفَُدكاُظعُـّرُبشفادةُشقُّ

ُادجتبىُافسقُُّمنُيومُصؾِحُُاخلالؾةُفهُُؾاشتؼامةُُُالّقُ ظـدُأهلاُ،ُأمُّعاويةُفألمرُمُُُ:أيُ(3) ُصّذُ-د

ُافؽريمُوأبقهُوظؾقهُوظذُأمُ اهللُتعاػُظذُجدُ  ُ-مقهُوشؾُ هُوأِخُه ُافص  ُاجلؿقلُ،ُوهو ُاجلؾقل افذيُؾح

حقحُإذُيؼولُيفُالديثُافّصُُ:سنُدكاُالَُظنُشقادةُشقُُّ،ُوجعؾهُكاصئاًُاهللُ اهُرشوُلُترّجُ

= 
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ُُ(1)همُيفصُ،ُوأـثرُُافـُّ ُ،-هوجفَُُمُاهللُـرُّ-هُافتـؼقضُظذُخالؾتُُِمؼامُافتعريضُوحمل 

ُإدُُّوإثباِتُ ُيذـرون ُافثالثة، ُاخلؾػاء ُُرَُافتيُـػُ ُفةَُخالؾة ُُ ُكواص كاُدَُشقُُّافعراِقُُهبا

ُاهللُـرُّ-ُاًُظؾقُّ ُويُُ-هوجفَُُم ُأجوبةَُضعُ ، ُهلاافسـُُّأهلُػون ُُٓ،(2)ة ُ وفؽن حونُيص 

فؽنُيفُؽرُبابُاخلالؾة،ُُ،اًُأيضـؾامتُاددحُُيذـرونُبعَضُُوأحقاكاًُُ.بنضالقُافؽػر

ُ ُبه ُيستـدون ُاهللُُـرُّ-وؿد ُيواؾُُِ-هوجفَُُم ُمذاؿَُؾقام َُحُق ُفقسُهلم ُافثباِتُُظُ فم، ُمن

ُُرَُواحد،ُوؿدُأِصُُظذُنٍجُُوآشتؼامةُِ
ٍ
ُ.(3)"ةوارقُادحؿديُّافبَُ"مـفاُيفُُإػُيشء

ُ

             

                                                          

= 

غُمنُغُظظقؿتَُبهُبغُؾئتَُُصؾَحُيُُُأنُاهللَُُفعّلُُ،دٌُيُهذاُشقُّابـُُِإنُّ»:ُ"حقحاجلامعُافّصُ"يفُُروياد

سنُبنُظعُفؾحَُُبيُـتابُافصؾح،ُبابُؿولُافـُّ"صحقحاف"أخرجهُافبخاريُيفُ]ُ«ادسؾؿغ

ُ:عاويةُظذُإمرُمُُُافطعنَُُ[،ُوبهُطفرُأن442ُّ،ُصـ2734 ...إفخ،ُرٌُُمُظذُاإلماُضعن

نُهوُـذاُمَُُدُِادسؾؿغُبقَُُأزمةُُِتػويَضُُؾننُُّ:هُ،ُبلُظذُربُ هُافؽريمُبلُظذُجدُ ُ،ىادجتبَُ

ُ ُُخقاكةٌُُ-بزظمُافطاظـغ-وـذا ُارتؽبفا ُوؿد ُاهللمَُ-فإلشالمُوادسؾؿغ، ُ،ادجتبىُاإلمامُُُ-!عاذ

َُُيـطُِقَُظِنُاهْلََوى ﴿َوَماُوهوُ،اهللُُوارتضاهاُرشوُلُ  ٓ ،3ُ :]افـجمَُُوْحٌيُُيوَحى *ُإِْنُُهَوُإِ

ُ.]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُ.!داههُُُنُأرادُاهللُهُيـػعُمَُؾنكُُّ:[ُؾاحػظه4

 .]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأيت.ُ"يذـرون"قُبـمتعؾُُّ(1)

ُ.]اإلمامُأمحدُرضا[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُظـفا.ُ:أيُُ(2)

ادجقدُ شولُبنُظبدافّرُ ملُافػؼقهُؾضلفؾشقخُافعا:33ُ،31ُ،ُصـ1افبابُُ"ةافبوارقُادحؿديُّ"ُ(3)

ُتويّفُشـةُتسعُوثامكغُومتغُوأفف.ُ،و،يايُُدَُافبَُ

 .مؾتؼطًا(7/415ُ،416ُُ،688 حرفُافػاء،ُحتتُر:ُ"كزهةُاخلواضر")



 

 

 اخلامتة يف َمبحث اإليامن

 اإلقراُر باللِّسان والتصديُق بالقلب
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 بحث اإليامنم  اخلامتة يف 

ُسم٤مًم٘مٚم٥مُس٤منُواًمتّمديُؼُسم٤مًمٚمُ ُاإلىمرارُُ

 

ُاًمتّمديُؼُُاإليامنُُُ:ىمٞمؾ ُأيُهق ُقمٚمُِاًم٘مٚم٥مُوإذقم٤مٟمُُُىمبقُلُُ:سم٤مًم٘مٚم٥مُوم٘مط، ُعم٤م ؿُف

ـُِفُُمـُدُِأٟمُُّ:سم٤مًمرضورة ُإممُٟمٔمرٍُُاومت٘م٤مرٍُ ُمـُهمػم٦ُمُُواًمٕم٤مُم٦ُُّمُُسمحٞم٨مُيٕمٚمٛمفُاخل٤مّصُُُدٍُحمٛمُُّي

٦ُم.هُُمـُاحلٜمٗمٞمُّوهمػمُُُريدُيُرة،ُوسمفُىم٤ملُاعم٤مشمُُٕؿم٤مقمُِٝمقرُاُجُ قمٜمدُواؾمتدٓل،ُهقُاعمخت٤مرُُ

ُذمُاًمدُُّذطٌُُواإلىمرارُُ ُإطمٙم٤مم ُقمغمُأٟمُّٗم٘مُُواشمُُّ،ٟمٞم٤مإلضمراء ُقا ًُمٚمّم  ُيٚمزم ُدقُأنف

ُُمتكُـمُُأٟمُُّيٕمت٘مدَُ ُوم٢منقًمُِف ُأشمكُسم٤مإلىمرار، ُوملقًمُِـمُُ ٥مُسمف ُوىم٤مًمقاُومٝمقُيمٗمرٌُُرُّ٘مُِي٥ُُُمُسمف ُ:قمٜم٤مد،

ُذطٌُاًمٕمُُِ(1)شمركُُ ُاًمتّمديُؼُُ:وىمٞمؾُ،ٜم٤مد ُواًمٚمُ سمُهق ُويٕمؼَم٤ُمًم٘مٚم٥م ُسم٠مٟمُّس٤من، ُشمّمديٌؼُُقمٜمف ُف

ُوإىمرارٌُسم٤ملَُ ُاعمٜم٘مقُلُسم٤مًمٚمُ ُٜم٤من ُوهق ُوسمٕمضُِوأصح٤مسمُُِطمٜمٞمٗم٦مَُُقمـُأيبُس٤من، ٘ملمُُمـُاعمح٘مُ ُف

ُإؿم٤مقمُِ ُُيثب٧مُاإليامنُُُومالُ،يمٜم٤مًُُمٜمٝمامُرُُُرة،ُومٞمٙمقنُيمؾ  ّٓ ُُ،هبامُإ ّٓ ٓمؼُجزُُمـُاًمٜم ُاًمٕمَُُقمٜمدُإ

ُاُاإليامنَُُوم٢منُُّ:س٤منسم٤مًمٚمُ  ُوم٤مًمتّمديُؼًُم٘مٚم٥مُوم٘مطُذمُطم٘مُ يثب٧مُسمتّمديؼ ـٌُرُُُف، حيتٛمؾُُُٓيم

ُه.ٓمؼُواعمٙمرَُاًمٕم٤مضمزُقمـُاًمٜم ُُوذًمؽُذمُطمّؼُُ،(2)ىمدُحيتٛمٚمفُ،ُواإلىمرارُُأصالًُُ٘مقطَُاًمس ُ

                                                          

ُـُيمذُّقمٚمٞمف،ُومٛمَُُعٌُوهذاُجمٛمَُُ،وممومٕمدمُاإلٟمٙم٤مرُسم٤مَُُٕ:أقولُ(1)
ٍ
،ُققم٤مًُيـُـمَُُمـُرضوري٤متُاًمدُ ُبُسمٌمء

ُ،٦مٌُزًم٤ُّمُُمَُوم٢مّنُُ:وم٤مطمٗمظُهذاُ،ٜم٤منئسم٤مٓـمٛمُـٌُفُُمٓمٛمئُِىمٚمبَُُقمكُأنُّادُُّوإنُ،٤مًُاهللُشمٕم٤مممُأيْمُقمٜمدُيم٤منُيم٤مومراًُ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإًمٞمف.ُاإلؿم٤مرةُُُأيْم٤مًُُوىمدُؾمب٘م٧ْمُ

ُواًمرُُّ(2) ُواًم٘مٕمقد ُواًمّسُوذًمؽُيم٤مًم٘مٞم٤مم ُيمقع ُيمؾ  ُواًم٘مراءة، ُأريم٤منُُأّنُُهمػمُ،ةالاًمّّمُُذًمؽُأريم٤منُُُجقد ٤ُم

ُ،ًمفُاإلُم٤ممُىمراءةٌُُوم٘مراءةُُُـُيم٤منًُمفُإُم٤ممٌُس،ُوُمَُلُوإظمَرُيمامُذمُاعم١مُمُُِسمبدلٍُُٕم٦م،ُحتتٛمؾُاًمس٘مقطَُاًمّسُ

ُُمَُوُمَُ ُذًمؽ ُاًمِّمُثؾ ُُوإصمامرَُُوإزه٤مرَُُوإوراَقُُإهمّم٤منَُُوم٢منُُّ،جرةثؾ ُأضمزائفُيمؾ  ُُمـ ُ،ذًمؽ

ُسمذَُُجرةُُشمذه٥مُاًمِّمُ وٓ
ٍ
ُهمػمُه٤مبُرء ُومس٘مَُ ُمٜمٝم٤م ُسملمُلٛمعُُيمٞمػُا"ُ:ي٘م٤مل ُم٤مُطَُالذعُوإصؾ،

ُُومٞمفُاإلُم٤ممُُُاًمٙمالمََُُؾُ،ُوىمدُومّّمُ"٘مقط٦مُواطمتاملُاًمّسُيمٜمٞمُّاًمرُُ فُسمرُمتفُوٟم٘مٚمَُُ،سٜم٤مًُطَمُُشمٗمّمٞمالًُُبٙملُاًمس 
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٤مُهُمُّهمػم٤ُُُمُُم٤مُضؿُّ،ُوأُمُّأوُذـم٤مًُُيمٜم٤مًُاإلىمرارُإممُاًمتّمديؼُرُُُذمُضؿُُّهذاُاًمٙمالمُُ

ُاًمتّمديؼُواإلُضمزُم٤مًُُ(1)هقُذطٌُ ُأو هب٤مُُاإلظمالُلُُ(2)وم٠مُمقرٌُُ،ىمرارإممُاًمتّمديؼُسم٤مًم٘مٚم٥م،

ُاشمُُّإظمالٌلُ ُيمؽمكُِٗم٤مىم٤مًُسم٤مإليامن ًُمٚمّّمُاًمّسُُ، ُوىمتؾُِجقد ُُٜمؿ، ُوآؾمتخٗم٤مِفُٟمبل  سمف،ُُ،

ُوسم٤مًمٙمٕمب٦مسم٤معمّمحَُُوآؾمتخٗم٤مِفُ ُخم٤مًمَُُ.ػ، ُأُمقرأجُُُِم٤مُٗم٦مُُويمذا ُُمـ ُقمٚمٞمف ُسمٕمداًمدُ  ع ُيـ

ُُ(3)دٞمُّقمٚمٞمف،ُوىمَُُعٌُفُجمٛمَُاًمٕمٚمؿُسم٠مٟمُّ ُُفُمٕمرومتُُِويِمؽمكُذمُ،(4)سمامُإذاُيم٤منُومٞمفُٟمص  ُ.واًمٕم٤ممُُُاخل٤مص 

ـُُ ُاسم ُالُُُىم٤مل ُُ(5)وضعٌُُاإليامنُُ"امم: ُورشمُّقمب٤مدَُُرَُأُمَُُإلل  ُسمف، ُومٕمٚم٥ُُِمه ُ(6)فقمغم

                                                          

= 

ُشمرجتف:ُاعمرشم٣مُدُُاًمسٞمُّ ُاًمٕم٤مروملم")ُ]اٟمٔمر 6/271ُُ"هدي٦م ُاإلطمٞم٤مء"ذمُُ[(272، ]اٟمٔمرُُ"ذح

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُ.[(6/271ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم"وُ.3/15ُ"إيْم٤محُاعمٙمٜمقن")شمرجتف:ُ

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.٦مُىمٓمٕم٤مًُيمٜمٞمًُّمفُُمـُاًمرُُُطمظَُُوُُٓ(1)

ُ..ُُُُُُُُُُُُ]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م["ُم٤مُضؿُّ"ُ:ذمُىمقًمفُ"ُم٤م"ُوهقُظمؼمُُُ،سمٕمدهُصٗم٦مٌُُوالٛمٚم٦مُُُ،ُمقصقفُ(2)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُ.[3/14الة،ُيمت٤مبُاًمّّمُُ"اعمجٛمقع".ُ]اٟمٔمر:ُُويقَُاًمٜمَُدُسمفُاإلُم٤ممُُاعم٘مٞمُ ُ(3)

ُأنُّ :أقولُ(4) ُاعم٘م٤مم ُيٙمٗمُّٞمُّٗماحلٜمُأيمثرَُُحت٘مٞمؼ ُيمّؾ٦ُم ُسم٢مٟمٙم٤مر ُُمٍَمُُُم٘مٓمقعٍُُرون ُهق ُيمام ُذمٌُُحُسمف، سمف

ُأوُُ"اعمحت٤مر ردُّ" ُاًمُسٜمـ ُأو ُاًمقشمر ُُمٜمٙمر ُذم ُُمٓمٚم٥م ُواًمٜمقاومؾ، ُاًمقشمر ُسم٤مب ُاًمّّمالة، ]يمت٤مب

ُ٘مٝمؿُهؿُاًم٘م٤مـُواومَُؿُوُمَُوهُُُ.وهمػمهُ[4/226اإلج٤مع،ُ يم٤منُ قمٚمٞمفُسمٕمدُم٤مُعٍُجمٛمَُُئٚمقنُسم٢مٟمٙم٤مرُيمؾ 

ُرونُيٙمٗمُ ُ٘مقنُٓواعمح٘مُ ُ.إممُوضمقدُاًمٜمّصُُطم٤مضم٦مَُُ،ُوٓودًٓم٦مًُُٟم٘مال٤ًُُمًُىمٓمٕمٞمُُّاإلج٤معُُ ّٓ ُسم٢مٟمٙم٤مرُُم٤مُإ

ُسمحٞم٨مُيِمؽمكُذمُُمٕمرومتُُِ،يـُرضورةًُٚمؿُُمـُاًمدُ قمُُ ُاص،ُوم٢مناعمخ٤مًمٓمقنًُمٚمخقُُّواًمٕم٤ممُ ُفُاخل٤مص 

ُُمٜمٙمُُِعُُيم٤منُاعمجٛمَُ ُيمٗمر ُهٙمذا ُوهرُُقمٚمٞمف ،ُ ّٓ ُُقمٜمدهؿُأيْم٤مًُُطم٤مضم٦مَُُوُٓ.ُٓإ ُٟمص  ُوم٢منُُّ:إممُوضمقد

ُٓيـُمُّدُ ُمـُرضوري٤متُاًمُيمثػماًُ ُُٟمَص٤ُُم ُيمامُئمٝمرُسمٛمراضمٕم٦م ُ]ُ"اإلقمالم"قمٚمٞمف، اإلقمالمُ"أي:

لمُقمغمُاًم٘مقًمَُُض٤مئعٌُُسمقضمقدُاًمٜمّصُُوم٤مًمت٘مٞمٞمدُُُ.وهمػمهُ[18-15ـ]صُ[ٛملتًمٚمَٝمٞمُ"سم٘مقاـمعُاإلؾمالم

 .ُم٤ممُأمحدُرض٤م[]اإلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.!وم٤مقمرْفُ

ُأيُمقضقعٌُُ:أيُ(5) ُاهللُُ ُم٤مُ:، ُقمب٤مدُُِوضٕمف ُقمغم ُوومرَُشمٕم٤ممم ُأوَُّضُه، ُقمٚمٞمٝمؿ ُُُلُف فُوأهُُّومرضٍُُيمؾ 

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٛمف.وأقمٔمَُ

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسمذًمؽُاًمقضعُاإللل.ُاإلشمٞم٤منُُُ:أيُُ(6)
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ُُم٤مُ،(1)ٓزُم٤مًُ ُُمـُظمػمٍُ هق ُاٟم٘مُُِسمالُ(2)يِم٤مء
ٍ
ُشمريمُُِ،ْم٤مء ُضدُّوقمغم ُ سمالُ(3)هف

ٍ
وهذاُُ،اٟم٘مْم٤مء

ُُمـُاٟمٗمرادُُُِل ُقمغمُؾمبٞمؾُاًم٘مٓمعُسمامُأظمؼمُسمفُاًمٜمب-ُ(5)واًمتّمديُؼُُ،(4)اًمٙمٗمرُذقم٤مًُُٓزمُُ

ُاًمٗمٕمؾُوضمقدُُُٓزمُُِ(7)٥مذمُشمرشمُ ُؼمَُوىمدُاقمتُُ،ُفُمٗمٝمقُمُُِ(6)ُمـُ-٦مُوهمػمهٞمُّقهًُِمُُاهللُشمٕم٤مممُسم٤مُُٕ

ُُمؽمشمَُقمدُمُُُأُمقرٍُ ُوشمٕمٔمٞمؿُُِ،هضدُ ُ(8)٥ُمُٝم٤م ُاهلل، ُاعمحرَُوسمٞمتُُِ،فويمتبُُِ،فأٟمبٞم٤مئُُِيمتٕمٔمٞمؿ ُ،مف

ُُويمؽمكُِ ًُمٚمَّمُاًمس  ُإممُىمبقلُِٜمَُجقد ُويم٤مٓؾمتسالم ُوٟمحقه، ُوٟمقاهُِرُِأواُمُُِؿ ُاًمذيُهقُه ٞمف،

ُإيامنَُ فُٓقمغمُأٟمُُّ،(9)٦مُِواحلٜمٗمٞمُُّرةُِؿُومري٘م٤مُإؿم٤مقمُِوهُُُاحلّؼُ ٗمؼُأهُؾُوىمدُاشمُّ،ُإلؾمالمُمٕمٜمكُا

ُومٞمٙمقنُاٟمتٗم٤مءُُُ،عمٗمٝمقمُاإليامنُاءًُهذهُإُمقرُأضمزُاقمتب٤مرُُُ(10)ٛمٙمـومٞمُُُ.إؾمالمُوقمٙمسفُسمال

                                                          

ُُم ًمٚمٕمبدُهمػمُٓزُم٤مًُُ:أيُ(1) ُجي٥مُقمٚمٞمفُرء. ٤مُاهللُشمٕم٤مممُومالاهللُشمٕم٤ممم،ُأُمُُّوهقُصمقاُبُُ،قمٜمفُأسمداًُُٜمٗمؽ 

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوهقُؾمٕم٤مدةُإسمد.ُ(2)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوهقُؿم٘م٤موةُإسمد.ُ(3)

ُشم٘مدُُّظمالوم٤مًُُ،قم٘مالًُ ُٓ(4) ُيمام ُصـ]اُمًمٚمٛمٕمتزًم٦م ُملويم٠مٟمُُّ[،352ٟمٔمر ُذمُاإليامنُخلالفُُف ُُمثٚمف يذيمر

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُرة.ومٞمفُإممُإؿم٤مقمُُِيم٤منُهقُُم٤مئالًُ ٦م،ُوإنريديُّتٜم٤مُاعم٤مشمُُأئٛمُّ

ُ ُم٤مُاًمتّمديؼُاًم٘مٓمٕملُسمٙمّؾُُ:أيُ"ُمـُُمٗمٝمقُمف"ُ:فهُىمقًمُُظمؼمُُُُمبتدأٌُُ(5) ُمـُُسمٕمٌضُُُضم٤مءُسمفُاًمٜمبل 

ُوضمزءٌُ ُاإليامن ُشمرضمٞمٌحُُ،ُمٜمفُُمٗمٝمقم ُاحلٜمٗمٞمُُّوهذا ًُم٘مقل ُسمرُُُمٜمف ُرضّمُيمٜمٞم٦ُّم ُوىمد ُاإلىمرار، ُذم٦ُم حف

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُضمقه.ُسمقُُُ"رةاعمس٤ميَُ"

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ًُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمٚمتبٕمٞمض.ُ"ُمـ"ُُ(6)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ؾمٕم٤مدةُإسمدُقمغمُاإلشمٞم٤منُسمذاكُاعمقضقعُُمـُاهلل٥ُُُمُٞمشمرشمُ:أيُ(7)

ُُ:أيُ،سم٤مًمٗمتحُ(8) ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُ.!واًمٕمٞم٤مذُسم٤مهللُشمٕم٤مممُ،إسمدُوهقُؿم٘م٤موةُُُ،ذًمؽُاًمالزم٥ُمُضدُّشمرشمُ ُحمؾ 

ُ-سمحٛمدُاهللُشمٕم٤ممم-ومٜمحـُُ،ُمـُوضمفٍُُقمٛمقُم٤مًُُاحلّؼُ ٦مُوأهؾاحلٜمٗمٞمُّ سملمُوذًمؽُأنُُّ،٦مريديُّاعم٤مشمُُُ:أيُ(9)

ُطمٜمٗمٞمُ ٜمّؾُمُ ُوإظمقاٟمُُٞمقن ُإؿم٤مقمُِقن، ُؾُمُٜم٤م ُٜٓمّرة ُواعمٕمتزًم٦مُُطمٜمٗمٞمُ ُٞمقن ُ)أيطمٜمٗمٞمُ ُقن، قمقنُيدُُّ:قن

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٞمقن.ٜمّؾُم٦ُُم(ُٓاحلٜمٗمٞمُّ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ."اقمتؼم"ُ:قمغمُىمقًمفُشمٗمريعٌُُ(10)
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ُ:ُ(1)ٝم٤ماٟمتٗم٤مئُِ قمٜمدُذًمؽُاًمالزمُِ
ِ
هُاًمذيُهقُؤُُضمزُضمدوُُُ(2)وإنُ،فئُِاإليامنُسم٤مٟمتٗم٤مءُضمزُٟٓمتٗم٤مء

اًمتّمديؼُإممُُدُُٖمقيُاًمذيُهقُجمرُّفُاًمٚمُ فُٟم٘مؾُقمـُُمٗمٝمقُمُِأٟمُُّ:ومٞمف ُم٤مُ(4)وهم٤مي٦مُُ.ُ(3)اًمتّمديُؼُ

ؼمُإذُىمدُاقمتُُُ:لُِإوُُّفقمغمُطم٤مًمُُِيبَؼُُفُمل٤مُىم٤مـمٕمقنُسم٠مٟمُّوم٢مٟمُُّ،سمفُسم٠مَسُُهقُُمٜمٝم٤م،ُوُٓ(5)جمٛمقعٍُ

ُأنُ-ؼمُومٞمفُذقم٤مًُاقمتُُ-،ُو(6)٦مّصُظم٤مُيٙمقنُسم٠مُمقرٍُُوهقُُم٤مُ،٤مًُظم٤مّصُُشمّمدي٘م٤مًُُذقم٤مًُُاإليامنُُ

ُواعم٘مٚمُ ُإيامنَُُ(7)ُمٜمٕمٜم٤مُإنُ،اًمٕمٚمؿُإممُطمدُُّسم٤مًمٖم٤مًُُيٙمقنَُ ُد، ّٓ جيقزُُمٕمفُُاًمذيُُٓ(8)زموم٤ملَُُإ

ُوُصمبقُتُ ُاًمٚمُ ُ-اإليامنُُ-اًمٜم٘مٞمض، ُأقمؿُ ذم ُذًمؽُٖم٦م ُاقمتب٤مرُُُ،(9)ُمـ ُذوـم٤مًُويٛمٙمـ ُه٤م

اًم٘مٚم٥مُُ:أيُ،ٞمفاًمتّمديؼُسمٛمحٚمَُُمعُوضمقدُُ(11)ٝم٤مُاإليامنُُئُِٟٓمتٗم٤م٤ُمًُأيْمومٞمٜمتٗملُُ،(10)ٓقمتب٤مره

                                                          

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُشمٚمؽُإُمقر.ُ:أيُ(1)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.٦موصٚمٞمُُّ(2)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُحُسمف.هُقمغمُُم٤مُؾمٞمٍّمُهقُُمرادُُُرس٤من،ُوأظَمُسم٤مًم٘مٚم٥مُأوُسمفُوسم٤مًمٚمُُّ:أيُ(3)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُر.ُمـُهذهُإُمقُيِمٛمؾُؿمٞمئ٤مًُُٖم٦مُٓذمُاًمٚمُ ُاإليامنَُُأنُُّ،رودهوُُُءىُيؽماقماّمُُضمقاٌبُُ(4)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُومٞمٝم٤م.ُداظمٌؾُُاًمتّمديُؼُُ:أيُ،هقُقعُأُمقرٍُجمٛمُ:أيُ(5)

ُُ:أيُ(6)  .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُُم٤مُضم٤مءُسمفُاًمٜمبل 

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيمامُهقُاعمذه٥مُاًمْمٕمٞمػ.ُ(7)

ُيمامُهقُاًمّّمُُ،ٟمٛمٜمٕمف وإنُملُ:أيُ(8) ُ،اًم٘م٤مـمعُُُالزمُُُذمُاإليامنُذقم٤مًُُقاب،ُوم٤معمٕمتؼمُُّّمُاًمُحٞمحُسمؾُاحلؼ 

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأوُشم٘مٚمٞمد.ُقمـُاؾمتدٓلٍُُطمّمَؾُُؾمقاءٌُ

ـًَُمُِمُُ(9) ُاًمٔم ُومْمالًُأيْم٤مًُُٛمقًمف ُاًمت٘مٚمٞمديُ، ُالزم ُواإلذقم٤منَُُواًمتّمديَؼُُاإليامنَُُوذًمؽُٕنُُّ:قمـ

ـَُُ،ُواإلذقم٤منُُٖم٦مًًُمُُُُمؽمادوم٦مٌُ ـ٤َُمـمرحُهُعُُ،ُواًمنّمُاإليامنُُ،ُومٙمذاُيِمتٛمؾُاًمٔم ـَُُإنُُّ:أصالًُُهٜم٤مُاًمٔم ُاًمٔم

ُاحلّؼُيُُُٓ ُقمـ ُومالؿمٞمئ٤مًُُٖمٜمل ُوم٢منُحمٞمدَُُ، ُسم٤مًمٜم٘مؾ، ُاًم٘مقل ُأضمزاءُاقمتؼمتُإُمقرُُ قمـ ُاعمذيمقرة

ُيٚمزمُُملُ،اإليامن ّٓ  .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُطم٤مل.ُقمغمُيمّؾُُاًمٜم٘مؾ،ُوهقُٓزمٌُُإ

.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيامن.اإلُ:أيُ(10) ُ

.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوم٤مقمؾُيٜمتٗمل.ُ(11)  



 313 ميما الخاتمة في مبحث اإل

ُ.(1)س٤منواًمٚمُ 

 دبحث يف إيامن ادقل  اد  

ُأنُّ ُذـم٤مًُُ(2)آؾمتدَٓلُُواقمٚمؿ ُاعمخت٤مرًمّمحًُُّمٞمس ُقمغم ُاإليامن كُطمتُُّ،٦م

                                                          

ُُمٚمت٘مٓم٤ًم.343ُ-339صـُ"اعمس٤ميرة"ُ(1)

يمآسم٤مئفُأوُأؾم٤مشمذشمفُُ،يـُقمغمُضمٝم٦مُحمضُاًمت٘مٚمٞمدًُمٖمػمهقُسمرضوري٤متُاًمدُ ـُصدُُّمَُُاظمتٚمٗمقاُذمُإيامنُُِ(2)

،ين،ُسمٙمرُاًمب٤مىماّلُُري،ُواًم٘م٤ميضُأيبسـُإؿمٕمَُاحلَُُٝمؿُقمـُاإلُم٤ممُأيبسمٕمُْمُُف،ُٟم٘مٚمَُيّمّحُُُٓ:،ُوم٘مٞمؾُمثالًُ

كُٝمؿُومحٙمَُغُسمٕمُْمُٛمٝمقر،ُسمؾُسم٤مًمَُلم،ُوقمزاهُإممُالُُاحلرُمَُ قُاإلؾمٗمرائٜمل،ُوإُم٤مم٤ُِمإؾمحُأيبُوإؾمت٤مذُِ

ـُُ ُ.ًمإلُم٤ممُُم٤مًمٍؽُُ[(5/548ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمرُشمرجتف:٤ُُمراًم٘مّّمُ قمٚمٞمفُاإلج٤مع،ُوقمزاهُاسم

ُاإلُم٤ممُ ُاًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُرـمبلُاعم٤مًمٙملاًم٘مُُوىم٤مل ُ"ذحُصحٞمحُُمسٚمؿ"ذمُُ[(5/81ُ"هدي٦م

ُاًمٔمٜمقن")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُ ٤مومٕملُواًمِّمُُيمامًمٍؽُُ،٘متدىاًمٗمتقىُوهبؿُي٦ُُُمُُاًمذيُقمٚمٞمفُأئٛمُّ":ُ[(1/440ُ"يمِمػ

ُيامنُُاإلٍُػُُمٙمٚمَُ اًمقاضمب٤متُقمغمُيمّؾَُُلُأوُُّأنُُّ:ػُٚم٦َُمُاًمَسُطمٜمٞمٗم٦مُوأمحدُسمـُطمٜمبؾُوهمػمهؿُُمـُأئٛمُّ وأيب

ُاًمذيُٓاًمتّمدي٘ملُالَُ ُاًمر ُ وُم٤مُ،تبفويمُُُ،ٚمفؾُمُورُُُ،ُمٕمفُسم٤مهللُشمٕم٤مممُري٥َمُ زُمل، رُقمغمُُم٤مُشم٘مرُُّ،ؾُؾُمُضم٤مءتُسمف

ُاًمٜمٓمُؼُؾ،ُوأُمُّإًمٞمفُشمقّصُُـمريٍؼُُ،ُوسم٠مّيُ،ُيمٞمٗمامُطمّمؾُذًمؽُاإليامنُُذمُطمدي٨مُضمؼميؾُ عم٤مُُٔمٝمرٌُس٤منُومٛمَُسم٤مًمٚمُ ٤ُم

ُوؾمب٥ٌمُُاؾمت٘مَرُ ُاًم٘مٚم٥م، ُأطمٙم٤ممُُشمؽمشمُُّفم٤مهرٌُُذم ُشمٚمخٞمصُيمت٤مبُ عم٤م اعمٗمِٝمؿ"]ُ"اإلؾمالم٥ُمُقمٚمٞمف أؿمٙمؾُُمـ

ُاهـ.ُُمٚمت٘مٓم٤ًم[16ُ،1/182ُ يمت٤مبُاإليامن،ُسم٤مب:ُأّولُُم٤مُجي٥مُقمغمُاعمٙمّٚمٗملم،ُحت٧مُر:ُ"ُمسٚمِؿ

قُـُصدُُّمَُُأنُُّ:ػٚمَُاًمٗمتقىُُمـُاخل٦َُُمُِػُوأئٛمُّٚمَُاًمَسُُُمذه٥ُمُ"٤مت:ُومٞمفُسمٕمدُرسدُاإليامٟمٞمُُّوىم٤ملُأيْم٤مًُ

يم٤منُذًمؽُُ،ُوؾمقاءٌُطم٘مٞم٘م٦مًُُيم٤منُُم١مُمٜم٤مًُُ،َػُشمقىمُ  وُٓ،دَُشمردُ ُوُٓ،ٞمفومُري٥َمُُُٓزُم٤مًُضَمُُهبذهُإُمقرُشمّمدي٘م٤مًُ

ُاٟم٘مرض٧مُإقمّم٤مرُُضم٤مزُُِأوُقمـُاقمت٘م٤مداٍتُُ،قمـُسمراهلمُىم٤مـمٕم٦م ُقمغمُهذا ُّسُُُم٦م، ُوسمف طم٧مُاًمٙمريٛم٦م،

ُأئٛمُّ ُطمتُّال٦ُُُمُِومت٤موى ُاعمست٘مٞمٛم٦م، ُطمدصم٧ْمُدى ُاعمبتدُُُِمذاه٥ُمُُك ُوم٘م٤مًمقااعمٕمتزًم٦م ُٓإٟمُُّ:قم٦م ُاإليامنُُُيّمّحُُف

ُاًمنّمُ ُقمل ّٓ ُاًمٕم٘مٚمٞمُُّإ ُسم٤مًمؼماهلم ُاإلطم٤مـم٦م ُواًمَسُسمٕمد ُوطمّمقلُِٛمٕمٞم٦ُّم ُوُم٦َُُم، ُوُمٓم٤مًمبٝم٤م، ُسمٜمت٤مئجٝم٤م ـُاًمٕمٚمؿ

ُإيامٟمُُ مل ُوشمبٕمَُحيّمؾ ُسمٛم١مُمـ، ُومٚمٞمس ُيمذًمؽ ُج٤مقم٦مٌُف ُذًمؽ ُقمغم ُُمتٙمٚمُُّٝمؿ ُأصح٤مسمُِٛمُُِمـ ُيم٤مًم٘م٤ميضُل ٜم٤م

ُمـُُعمٓمٚمقُبُاُإذُ:حٞمحهقُاًمَّمُُُلُٞمف،ُوإوُّلُىمقًمَُٕم٤مزمُذمُأوُّاعمَُ قُاإلؾمٗمرائٜمل،ُوأيب٤مإؾمح سمٙمر،ُوأيب أيب

ُإيامنٌُ ٗملمُُم٤ماعمٙمٚمَُ ُواإليامنُُي٘م٤ملُقمٚمٞمف ُاًمتّمديُؼُُ، ُومٛمَُوذقم٤مًُُٖم٦مًًُمُُُهق ُوملقُسمذًمؽُيمٚمُ ـُصدُّ، زُجيقُ ُف،

ُُٟم٘مٞمَضُ
ٍ
ُقمٛمُُِرء ُوم٘مد ُسمٛم٘مت٣َمُُمـُذًمؽ، ُاهللُُأُمَرُ ُُم٤مؾ ُقمغمُُه ُسمف ُشمٕم٤ممم ُاهللُشمٕم٤مممأُمرَُ ُم٤مٟمحق ُوٕنُُّ:ه

ُُإيامنُُِفُسمٕمدهُطمٙمٛمقاُسمّمح٦مُِوأصح٤مسمَُُاهللُ رؾمقَلُ ىمقاُسملمُيٗمرُ  قُسمامُذيمرٟم٤مه،ُوملـُوصدُّـُآُمَُُمَُُيمؾ 

= 
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= 

ًم٦مُؾم٠مًمقهؿُقمـُأدُّ ٔمر،ُوٓدُاًمٜمّاًمٕمربُسمتزيُُّي٠مُمرواُأضمالَفُُؿُملوّٕنُُ:ره٤منُأوُقمـُهمػمهـُقمـُسمُُـُآُمَُُمَُ

قهؿُُمٜمٝمؿ،ُسمؾُؾمٛمَُُٗمرُقمغمُأطمدٍُقاُقمـُإـمالقُاًمٙمُُكُيٜمٔمروا،ُوحت٤مؿَمُؿُطمتُّقاُإيامَنُضَمُأرُْ ٝمؿ،ُوٓشمّمدي٘مُِ

رون،ُامُأطمدصمٝم٤مُاعمت٠مظّمُإٟمُُّ،قنًمٞمُّدَُبٝم٤مُالَُٛمقن،ُورشمُّره٤مُاعمتٙمٚمُ اًمتلُطمرُُّاًمؼماهلمَُُوٕنُُّ:اعم١مُمٜملمُواعمسٚمٛملم

ُُومل
ٍ
ذمُصح٦مُُيِمؽمطَُُـُاعمح٤ملُوالذي٤منُأنقن،ُومٛمُِاعم٤مُضُُُػُٚمَُُمـُشمٚمؽُإؾم٤مًمٞم٥مُاًمَسُُخيضُذمُرء

ُاًُقمـُاهللُشمٕم٤ممم،ُوأظمذُؿُومٝمامًُـُهُُؿُُمَُُم٤من،ُوهُُذًمؽُاًمزُّ سمفُٕهؾُُمٕمٛمقًُٓ وُٓيٙمـُُمٕمرووم٤مًُ اإليامنُُم٤ممل

يمت٤مبُاإليامن،ُسم٤مب:َُُمٕم٤م،ينُُ"اعمٗمِٝمؿ"]ُ"تفُوـمري٘متفًمسٜمُّوسمٞم٤مٟم٤مًُُ،ًمنميٕمتفُ،ُوشمبٚمٞمٖم٤مًُاهللُُقمـُرؾمقل

ُاهـ.ُُمٚمت٘مٓم٤ًم[7ُ،1/145ُ،146ُ اإليامنُواإلؾمالمُواإلطمس٤من،ُحت٧مُر:

ُ ُشمرى-وهق ُسم٢ميامٟمفُصمؿُُّ،تلمُمَُُيمالمٌُُ-يمام ُسمؽمكُاًمٜمُّ،اظمتٚمػُاًم٘م٤مئٚمقن ُوإًمٞمفُوم٘مٞمؾُسمٕمّمٞم٤مٟمف ٔمر،

ُُ:وىمٞمؾُ.يمثػميـُيٛمٞمؾُيمٚمامُتُ ،ُٓ ّٓ ُيم٤منُأهالًُُإ ُوإٟمُّجي٥مُأصالًُُسمؾُُٓ:وىمٞمؾُ.ٔمرًمٚمٜمُّإذا امُهقُُمـُ،

ُاًمِمٞمُخُ ُواظمت٤مره ُوم٘مط، ُاًمٙمامل ُؾمٞمُُّذوط ُشمٕم٤ممم ُسم٤مهلل ـُُاًمٕم٤مرف ُاسم ُواإلُم٤ممُُُأيبُدي ُإضمّؾُُجرة،

ـُُػماًم٘مَِمُ اإلؾمالمُ ٦مطمجُُّ،ُواإلُم٤ممُُ[(6/68ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُؿمدُاعم٤مًمٙملرُُ ي،ُواسم

 ل.رـمبُمٜم٤مُقمـُاًم٘مُُوهقُىمْمٞم٦مُُم٤مُىمدُُّ،حمٛمدُاًمٖمزازم،ُوج٤مقم٦مٌُ

در،َُصُُؽم،ُوذُحُؾِمُُٟمقر،ُويمِمُػُُامُهقُعمٕم٤منُُإٟمُُّاإليامنَُُإنُُّ:قلقلُاهللُأطُمُوسمحَُ ,أقولوأٟم٤مُ ا،هذ

ُأنُقغًُمٕم٤مىمؾٍُيسُ،ُوٓؾمامعٍُُدُِ،ُأوُجمرُّيم٤منُذًمؽُسمٜمٔمرٍُُه،ُؾمقاءٌُـُيِم٤مءُُمـُقمب٤مدُِذمُىمٚم٥مُُمَُُي٘مذومفُاهللُ

ُاإليامنُُ ٓ"ُ:ي٘مقَلُ ُُحيّمؾ ّٓ ُوآؾمتدٓلسم٤مًمٜمُّإ ُيماّلُ"ٔمر ُإيامنُُُ!ُواهللِ، ُيٙمقن ُرسمام ـُسمٕمضُُمَُُسمؾ

ُـُينمحُاهللُُومٛمَُ،ُدالذمُاعمراءُوالُُِـُسمٚمغُاًمٖم٤مي٦مَُسمٕمضُُمَُُُمـُإيامنُُِ،وأطمٙمؿَُُأشمؿَُُيٕمرفُآؾمتدَٓلُ ٓ

ـٌُُ،سم٤مإليامنُوجيدُىمٚمبفُُمٓمٛمئٜم٤مًُُ،هًُمإلؾمالمصدرَُ ُٕمٛم٦مُُفُهذهُاًمٜمّيٕمرفُُمـُأيـُأشمتُْ ،ُوإنُملىمٓمٕم٤مًُُومٝمقُُم١مُم

ُ:-ريضُاهللُشمٕم٤مممُقمٜمٝمؿُأجٕملم-٘ملمُهؿُُمـُاعمح٘مُ ٦مُإرسمٕم٦مُوهمػمُِإئٛمُُّىمقلُُِؼمى،ُوهذاُُمٕمٜمكاًمٙمُُ

ُصحٞمٌحُاعم٘مٚمُ ُإيامنَُُإنُّ" ُأرادُُ"د ُُمَُ، ُسمف ُٓوا ُآؾمتدَٓلُُـ ُوشمّم٤مريَػُُ،الدلُوأؾم٤مًمٞم٥َمُُ،يٕمرف

ُواًمٕمٞم٤مذُُ-ذمُرُمسفُُامُىم٤ملُيمامُي٘مقلُاعمٜم٤مومُؼُف،ُإٟمُّسمذًمؽُُمـُشمٚم٘م٤مءُٟمٗمِسُُينمحُصدراًُُـُمل٤مُُمَُاًمٙمالم،ُأُمُّ

 ."وم٠مىمقلُي٘مقًمقنُؿمٞمئ٤م٤ًُُمَسُأؾمٛمعُاًمٜمُّيمٜم٧ُمُُ!أدريُه٤مهُه٤مهُٓ"ُ:-!سم٤مهللُشمٕم٤ممم

سمفُُٜم٤مًُقىمُُِمُُُشمّمدي٘م٤مًُُقُذًمؽ،ُٓيم٤منُيّمدُ ُأسم٤مهُُمثالًُُٕنُُّ:طمدٌُاشمٕم٤مممُوُاهللَُقُسم٠منُّـُصدُُّمَُ ،باجلملةو

ُومٝمبؾُىمٚمبُُِمـُىمُِ ُف،
ٍ
ًُمٞمسُُمـُاإليامنُذمُرء ُهقُُمٕمٜمكُٟمُُُ،ذا ُومٚمٞمٙمـُاًمتقومٞمؼ،ُوهذا ُإيامنُاًمت٘مٚمٞمد، ٗم٤مة

ُ.دُرض٤م[]اإلُم٤ممُأمحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.!وسم٤مهللُاًمتقومٞمؼ
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ُريقمـُإؿمٕمَُُاعمٜمعُُِٟم٘مَؾُُإنُّ":ُ(1)ػميَِمُاًم٘م٤مؾمؿُاًم٘مُُ أسمقُىم٤ملُإؾمت٤مذُُوُ،داعم٘مٚمُ ُقاُإيامنَُحُُصحَُ

ُاًمٕمقامُذمُإؾمقاقُحمِمقُ ُإذُيمالمُُُ:ذمُاإليامنُسم٤مهللُشمٕم٤مممُدٌُرىُُم٘مٚمُ يُُ أنَُؾُىمَُوُ،(2)"قمٚمٞمفُاومؽماءٌُ

ُ،ٚمؼُإل٤مًًُمٚمخَُُإنُّ"ُ:ي٘مقًمقن٤ُمَسُاًمٜمُُّيسٛمعَُُهقُأنُُمثالًُُاًمت٘مٚمٞمدُُوُ،سم٤مٓؾمتدٓلُسم٤محلقادثُقمٚمٞمف

ُُيمَؾَُُؼُٚمَُظَمُوُ٘مٝمؿٚمَُظَمُ
ٍ
ُيستحّؼُرء ُٓوطمدَُُاًمٕمب٤مدةَُُ، ُ"ًمفُذيَؽُ ه، ُسمذًمؽُسمجَُ، فُزُمُِومٞمجزم

وم٢مذاُطمّمؾُقمـُذًمؽُُ.ؿُقمـُاخلٓم٠مًمِم٠مِنُُشمٙمبػماًُوُفُهبؿ،ًمٔمٜم١ُُّمٓء،ُحتسٞمٜم٤م٦ًُمُإدراكُهسمّمحُّ

ُأَُُٟم٘مٞمَضُُاًمقاىمعُُِجيقزُُمٕمفُيمقنُُُُٓ،زمٌُضَمُ ُسمفظمؼمُُُم٤م إذُُ:وم٘مدُىم٤ممُسم٤مًمقاضم٥مُُمـُاإليامنُ،وا

ُطَُذًمؽُالزم،ُوم٢مذاُطمّمؾُؾم٘مَُُآؾمتدٓلُهقُطمّمقُلُُُم٘مّمقدُُوُقىُآؾمتدٓل،ؾِمُُيبَؼُ مل

ُأنُّ ُهمػم ُاإلسمٕمَْمُُهق، ُذيمر ُقمّمٞم٤مٟمُُِج٤معَُٝمؿ ُوم٢منقمغم ُأنُّومبُُِصّحُ ف، ُرض٦مٌُقمُُُاًمت٘مٚمٞمدَُُسب٥م

ُُُمٕمروٌضُوُد،ًمٕمروضُاًمؽمدُ  ُ.(4)"(3)فٗمٔمَُومٞمفُطمُُِوم٢منُُّ:بٝم٦م،ُسمخالفُآؾمتدٓلًمٚمِم 

                                                          

اًمٜمٞمس٤مسمقريُاًمِم٤مومٕملُُيػمُم٤ممُأسمقُاًم٘م٤مؾمؿُاًم٘مَِمُاإلُ،قمبدُاًمٙمريؿُسمـُهقازنُسمـُقمبدُاعمٚمؽقُهُ(1)

ُاعمحدُ  ُاًمّم  ُُشمقذّمُُ،قذمث ُؾمٜم٦م ُشمّم٤مٟمٞمٗمفُ.ه465سمٜمٞمس٤مسمقر ُاًمتٗمسػمُاًمتٞمسػمُُ"ُ:ُمـ ُقمٚمؿ ُ"ذم

ُاًم٘مَِمُ"و ُاًمتّمقُُّ"ػمي٦ماًمرؾم٤مًم٦م ُإ"وُ،فُُمِمٝمقرذم ُإضمقُِقمٞمقن ُومٜمقن ُذم ٟم٤مؾمخُ"وُ"ٚم٦مئُِؾمسم٦م

ُ.(5/489ُ"٦مُاًمٕم٤مروملمهدي")ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.وهمػمُذًمؽُ"احلدي٨مُوُمٜمسقظمف

ُ.ملُٟمٕمثرُقمٚمٞمفُُ(2)

ُُقمَُاًمٞمُقم٤مصؿَُُسمؾُُٓ!ُواهللِيماّلُ (3) ّٓ ُُمَُُإ ٔمرُوآؾمتدٓل،ُأُمقاجُاًمٜمُّؿُُدُشمالـمُُٗمِسُ،ُوًمرسمامُيُُـُرطمؿُريب 

ُُفمٚمامِتُُؿُُوشمرايمُُ ُ:وىم٤ملُاإليامنُذمُصدرُأهؾُىمٞمؾٍُُدال،ُرؾمقَخُوالُُِبفُِاًمِم 

 ےئ ادتسالایلں وچںیب وُبداپ

 

 ےئ وچںیب تخس ےب نیکمت وُبداپُ

 

ُُ،اإلطمس٤منُقمغمُاإليامن،ُويمامَلُُاًمثب٤مَتُُٟمس٠ملُاهللَ ،ُقمٚمٞمفُدُاإلٟمسُوال٤منُّقملمُإًمٞمفُسمج٤مهُؾمٞمُُّمترض 

ُُّ،المواًمّسُُةُُالوقمغمُآًمفُاًمّّمُ ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ .!الن،ُواحلٛمدُهلل،ُوقمٚمٞمفُاًمتٙمالن٤منُإيمٛمَُإَت

 .ُمٚمت٘مٓم٤م347ًُُ-343صـُ"اعمس٤مَيرة"ُُ(4)
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ُاًمِمٞمُخُ ُاعمٖمريبُوذيمر ُُ(1)حيٞمك ُاًمَسُ"ذم ُاًمِم٤مكَُوُاًمٔم٤منَُُأنُّ"ُ:(2)"٦مٜمقؾمٞمُّطم٤مؿمٞم٦م

ُسمٜمَُّٕنُُ:ؿُيم٤مومرٌُاعمتقهُ و ُهدًمٞمؾ،ُومامُقمداُذمُال٤مزمُسمالُالُفُاخلوُج٤مةُاًمٕم٤مرف،ؿُطمٙمٛمقا

ُ:اعمتـُأسمٞم٤مَتُُذِحُُ(3)سمٕمدوُ،ز٤مسمٚمُُه،ُٟم٘مٚمفُاًمٜمُّذمُيمٗمرُُِظمالَفُ ٓ

ُآُمَُُمَُُٕنُّ ُسم٤مًمت٘مٚمٞمدـ ُـ
ُ

ُإيامٟمُُُ ُؿمؽ  ُذم ُوشمرديدُُ(4)ف
ُ

ُظمٚمٌػُ ًُمألؿمٞم٤مخ ُُم٤مًُدَُىمُُِوومٞمف
ُ

ُاخلٚمُػُُوؿم٤معَُُ ُاًمٕمُُُهذا ُٚمامسملم
ُ

ُهمػمًٍُمٙمٜمُّ ُسم٘مقل ُضَمُُف ُمزَُإن
ُ

ُوُصَحُُ ّٓ ُشمُإ ُذم ُاًمٔمٚمؿيم٤من ُٞمف
ُ

ُُقمدمُُُ(5)ذًمؽُذطُُو"ُىم٤مل: شمٖمػم 
(6ُ ُوُاًمٖمػم،ُىمقلُُِ(7)( ّٓ ُومٚمؿيٙمـُشم٘مٚمٞمداًُُملُإ يٙمـُُ،

ُأوُضمٝم٦مًُُ،هللُشمٕم٤مممُُمٙم٤مٟم٤مًُُدُأنُّهقُيٕمت٘مُِو٦ُمُاعمسٚمٛملم،دُسم٤مٕئٛمُّفُي٘مٚمُ ـُزقمؿُأٟمُّ،ُيمٛمَُإج٤مقم٤مًُُإيامٟم٤مًُ

                                                          

ُقمبدُ(1) ُسمـ ُحمٛمد ُسمـ ُحمٛمد ُسمـ ُ حيٞمك ُسمـ ُؿمبؾ ُسمـ ُقمٞمسك ُسمـ ُاًمٜمُّيبأاهلل ُيائرزال٤ُمسمكماًمؼميم٤مت

ُوُُُ،ٟمزيؾُُمٍمُي،٤موٝمػمُسم٤مًمِّمُاًمِّمُُ،لاعم٤مًمٙم ُؾمٜم٦م ُسمبٚمده ذمُاًمٓمريؼُؾمٜم٦م٤ُُمًُطم٤مضّمُُوشمقذّم1030ًُُمد

ُ"يطم٤مؿمٞم٦مُقمغمُذحُاعمراد"وُ"اًمؼماهلمُمُّأطم٤مؿمٞم٦مُقمغمُذحُ"ُ:ًمفُُمـُاًمتّم٤مٟمٞمػُ.ه1096

 .(6/415ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")ُُُُُُُُُُ.وهمػمُذًمؽُ"لمُذمُجعُاًمبلمُُمـُقمٚمؿُاًمتقطمٞمدىمرةُاًمٕمَُ"و

اهللُسمـُقمٞمسكُسمـُؿمبؾُسمـُ ٞمحٞمكُسمـُحمٛمدُسمـُحمٛمدُسمـُقمبدًمُ"مُاًمؼماهلمأؿمٞم٦مُقمغمُذحُطم٤م"ُُ(2)

ُوُُُ،ٟمزيؾُُمٍمُي،٤موٝمػمُسم٤مًمِّمُاًمِّمُُلاعم٤مًمٙمُيائرزال٤ُمسمكماًمؼميم٤متُاًمٜمّ يبأ ُؾمٜم٦م ُسمبٚمده 1030ًُمد

 ُ.(6/415ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ه1096ذمُاًمٓمريؼُؾمٜم٦م٤ُُمًُطم٤مضّمُُوشمقذّمُ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأيت.ُ"٤ملىم"ؼُسمـُمتٕمٚمُُّ(3)

ُ."واًمؽمديدُذمُاًمِمّؽُ"ُ:أيُ"ماًماّلُ"ـسمُٝمامزنُحتٚمٞمتًُُمٚمقَُُوإىمقمُ،ٜمسخ٦مُاعمٓمبققم٦م٤مًميمذاُهقُسمُ(4)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد.صح٦مُإيامنُاعم٘مٚمُ ُ:أيُ(5)

ولذاُيقاومؼُُ،"شمٖمػّمُُمقمد"ُُمٙم٤منُ"قمدمُشمٖمٞمػم"ُأنُيٙمقنَُُوإوومُؼُُ،ًمٜمسخ٦مُاعمٓمبققم٦مهٙمذاُذمُاُ(6)

شمٖمٞمػمُىمقلُُقمدمُُُوم٢مّنُاًمنمطَُُ....إًمخُ"لُُوسمدُّفُإذاُهمػّمُوم٢مٟمُُّ"اإلُم٤ممُأمحدُرض٤مُذمُاحل٤مؿمٞم٦م:ُُىمقُلُ

 .[ومٞمْم٤منُاعمّمٓمٗمكُاًمِمٞمخ]ُُُُُُُُدُاعمّتبع.ُمـُاعم٘مٚمُ ُ،اإلُم٤ممُاعمَتبع

حتتٝم٤م،ُُـم٤مئَؾُُىُاخل٤مًمٞم٦مُقمـُاحل٘مٞم٘م٦مُٓقمق،ُواًمدُّقمكُاًمت٘مٚمٞمدَُامُادُّد،ُوإٟمُّي٘مٚمُ ُلُومٚمؿوسمدُُّفُإذاُهمػّمُوم٢مٟمُُّ (7)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُٞمف.الُوضمٝمَُسمٙمُُِآٟمتٗم٤مء،ُوم٤مٟمتٗمكُاإليامنُُُُمٗمروُضُُوآؾمتدُٓلُ
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ُاٟمتٝمك.ُ(2)"ؾُهقُيم٤مومرٌُسمُ،ذمُإيامٟمفُدٍُٟمحقُذًمؽ،ُومٚمٞمسُسمٛم٘مٚمُ وُ(1)٦مًُُمٕمف،ُأوُضمسٛمٞمُُّراًُأوُُم١مصمُ 

ٔمرُقمـُاًمٜمُُّيمذًمؽُاإلقمراُضُو"ُ:(3)"اًمؼماهلمُهبج٦مُاًمٜم٤مفمريـُذمُذحُأمُّ"ذمُ

ُوُٝمؾ،عم٤مُيٚمزُمفُُمـُالَُُ:ذمُاًمتقطمٞمدُيمٗمرٌُ ُـ وُيمذًمؽُاًمِمؽ  امُيستٚمزُم٤منُٟٓمتٗم٤مءُوم٢مّنُُ:اًمٔم

ُضمزءُُُصمؿُّ) .(4)"اعمٕمروم٦م ُهق ُاًمذي ُسم٤مًم٘مٚم٥م ُاًمتّمديؼ ُذم ُاإليامنُاظمتٚمٗمقا أوُُ(5)ُمٗمٝمقم

ُ،ُلُإوُُّ:ٞمؾوم٘مُُِ؟ٗمزاًمٙمالمُاًمٜمَُُ(7)اعمٕم٤مرف،ُأوُُمـُسم٤مبوُهقُُمـُسم٤مبُاًمٕمٚمقم أَُُ،(6)فُمُُت٤م

                                                          

ُاعمٓمبقعُ(1) ُسم٤مٕصؾ ُهق ُشم٘مديٛمُُوإطمَسُُ،يمذا ُىمقًمفـ ُقمغم ُُم١مصمُ "ُ:ف ُُمٕمٓمقٌفُٟمُُّٕ:"ُمٕمفُراًُأو قمغمُُف

شمٕم٤مممُ هللُنُّأدُيٕمت٘مُُِ:واعمٕمٜمكُ،"ُمٕمف"هُوظمؼمُُُ،قمٚمٞمفُُمٕمٓمقٌفُُ"راًُُم١مصمُ "وُ،هظمؼمُُُ"هللُشمٕم٤ممم"وُ،"ُمٙم٤مٟم٤مًُ"

ُضمٝم٦مًُُُمٙم٤مٟم٤مًُ ُضمسٛمٞمُُّأو ٦ُمًُأو ُأظمص  ُوهذه ُأظمتَُُ، ُُمـ ُأظمذتُالسٛمٞمُّإٞمٝم٤م ُيمقٟم٦ُُِمُُن ُضمسامًُسمٛمٕمٜمك ،ُف

امُزادُ،ُوإٟمُّذمُاًمٕم٤مملَُُراًُُمعُاهللُشمٕم٤مممُُم١مصمُ ُدُأنُّؼُسم٤ملسؿ،ُأوُيٕمت٘مُِنُأظمذتُسمٛمٕمٜمكُاًمتٕمٚمُّإلامُُوُمس٤موي٦مٌُ

ب٤متُسم٤مٕؾمب٤مب،ُسمٛمٕمٜمكُسم٢مذنُاهللُشمٕم٤ممم،ُورسمٓمفُاعمسبُُّإؿمٞم٤مءُسمٕمْمٝم٤مُذمُسمٕمضٍُُشم٠مصمػمَُُٕنُُّ:"ُمٕمف"ُىمٞمدَُ

ُُٓيم٤منُومٙم٤منُسم٠مُمرُِ ُسمٛمٕمٜمكُاخلَُُاهللُشمٕم٤ممم، ُطمؼ  ُُمَُؾمٞمُّ ُٓ،صم٤مسم٧مُٚمؼُواإلجي٤مد ُقمٜمدٟم٤م ٦م،ُريديُّٕمنمُاعم٤مشمُُام

ُٓ ُُٓ،٦مًُُمٕمٞمُّ وًمٙمـ ُُُٓمٜم٤مؾمب٦مًُ سمؾ ُوإٟمُّ يمام ُاًمت٠مصمػمُُخيٗمك، ُُٓام ُوهذا ُسم٤مٓؾمت٘مالل، ُذكٌُُؿمَؽُ ُمٕمف

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمـُإومٕم٤مل.ُومٞمامُي٠مشمٞمفُاًمٕمبدُُُ،أهؾُآقمتزالُكُقمٜمدوضالل،ُطمتُّ

ُ.ملُٟمٕمثرُقمٚمٞمفُُ(2)

اًمٕمّب٤مسُأمحدُسمـُحمٛمدُ ّديـُأسمقاًم ًمٚمِمٞمخُؿمٝم٤مبُ"هبج٦مُاًمٜم٤ّمفمريـُذمُحم٤مؾمـُأّمُاًمؼماهلم"أي:ُُ(3)

ُُ.(1/186ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُه1044اًمٖمٜمَٞمٛملُإٟمّم٤مري،ُاعمتقرّمُؾمٜم٦مُ

ُ.ملُٟمٕمثرُقمٚمٞمفُ(4)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُىمقم. قمٜمدُ(5)

ُهُوضمقدُُُيّمّحُُفُاًمذيُٓذـمُُُ:أي (6) ّٓ ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُريـ.آظَمُ يمامُقمٜمدُ،سمفُإ

ُٟمٔمرٌُُ:أقولُ(7) ُومٞمف ُطم٘مُّاًمٜمُّاًمٙمالمَُُوم٢منُُّ:دىمٞمؼُقمٜمدي ُُم٤م ُٗمزُقمغم ُذم ُ"اًمٗمقاشمح"وُ"ؿاعمسٚمَُ"٘مف

ُاًمتّمديؼُقمٛمقُم٤م٦ًُُمُاعمخٚمقـم٦مُسم٘مّمدُاإلوم٤مدة،ُوسمٞمٜمٝم٤مُوسملماًمٜمٗمسٞمُُّهلُاًمٜمسب٦مُُُ[309ُ،310]صـ

ُاًمٕمٚمؿُسمٛمٕمٜمكُاًمٞم٘ملم. ؼ،ُويمذاُسمٞمٜمٝم٤مُوسملمسمحس٥مُاًمتح٘مُ ُُمـُوضمفٍُ

ُأنُّوحت٘م ُذًمؽ ُمخس٦م٤ُُمهُٞمؼ ُأؿمٞم٤مءُهٜم٤م ر،ُاًمتّمقُُّقرًُِمُّم٤ُُمُمؾُِاًمِّمُُاًمٕمٚمؿُُُِمٓمٚمُؼُُ:هلاأو  :

ـُّ ُواًمٔم ُذًمؽواًمتّمديؼ، ُوهمػم ُواإليامن ُواإلذقم٤من، ُواًمٞم٘ملم، ،ُ ٖمقي،ُاًمٚمُ ُاًمتّمديُؼُُ:والثاين.

ُ.سمٛمٕمٜمكُاًمٞم٘ملمُاًمٕمٚمؿُُُ:والثالثُ.٤مًُوًمقُفمٜمُّاًمٜمسب٦مُُِأقمٜملُإذقم٤منَُُ،٘ملماعمٜمٓم٘ملُقمٜمدُاعمح٘مُ ُوهقُقملمُُ

ُٗمز.اًمٜمُّاًمٙمالمُُُ:واخلامسُ.،ُأوُذمُاإليامنعُإيامٟم٤مًُاعمٕمتؼمُذمُاًمنّمُُاًمتّمديُؼُُ:ابعلر  وا

= 
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ُاًمٜمُُّؼ،ُواًمٙمالمُُذمُاًمتح٘مُ ُُمٓمٚم٘م٤مًُُقمٛمقُم٤مًُُٝم٤مُجٞمٕم٤مًُاًمٕمٚمؿُأقمٛمُ ُومٛمٓمٚمُؼُ قاىملُاًمبَُُُمـُيمّؾُُٗمزُأظمص 

ُمـُاإليامن،ُوذًمؽُُُمٓمٚم٘م٤مًُُأقمؿُ ُاًمٞم٘ملم،ُوه٤مُُمٕم٤مًُُكاعمٜمٓم٘ملُُمـُاًمٕمٚمؿُسمٛمٕمٜمُ،ُويمذاُاًمتّمديُؼُُمـُوضمفٍُ

ُشمّمقُّأٟمُّ ُاًمتخٞمُُّإممُإي٘م٤معٍُُُمٚمتٗم٧ٍمُ همػمُٟمسب٦مًُُرَتُؽُإذا ُوهق ُاٟمتزاع، ُأو ُأوُُمؽمدُ ل٤م ٝم٤مُىمققمُِذمُوُُُداًُؾ،

ُوىمققمُِ وٓ يمالم،ُُوُٓ،شمّمديؼُوُٓ،"ـتَُْسُاٟمُِدَُ"اًمٕمٚمؿُسمٛمٕمٜمكًُُمؽُُمٓمٚمُؼَُُؾُ،ُوم٘مدُطمَّمُٝم٤م،ُوهقُاًمِمؽ 

ـُُّوٓ ُشمرضّمُُ،ُوٓفم ُ،ُوهقُأيمؼمُُطَُرُأوُؾم٘مَُيس٘مطُأظَمُُملُؾمقاءٌُُ،لمال٤مٟمبَُُحُقمٜمدكُأطمدُُإي٘م٤من،ُوم٢مذا

ـُّ ُ،فؽُقمغمُشمسٚمٞمٛمُِقـمـُٟمٗمَسُـًُمفُوشمُُذقمُِشمُُ ٤متُسم٤مًمٞم٘ملم،ُوم٢منُملؼُذمُاًمٗم٘مٝمٞمُّأيُاعمٚمتحُِاًمرُُّوهم٤مًم٥ُمُُاًمٔم

ُفمٜمُّ ُاًمتّمقُُّعٍُُمؽمقمَرُ همػمُداًُجمّر٤ُُمًُيم٤من ُاًمبح٨مُإممُطمٞمُّقمـ ُاًمتّمديؼر ُذمُاعمٕمؼَمُُاإلذقم٤منَُُوم٢منُُّ:ز ُقمٜمف

ُ.روم٤مًُوقمُُُ٘م٤مًُٜمٓمُِ،ُوُمَُوذقم٤مًُُٖم٦مًُومٞمفًُمُُُُمٕمتؼمٌُُ"٤مٜم٤َُمٟمُُْمَُ"سمـُ]إوردّي٦م[٦ُموذمُالٜمديُُّ،"ندَُيُْوُِْرُگَُ"٦مُسمـاًمٗم٤مرؾمٞمُّ

كُطمتُُّ،إيامنُإج٤مقم٤مًُُي٘ملمُوُٓرذم،ُوٖٓمقيُاعمٜمٓم٘ملُاًمٕمُُاًمٚمُ ُضمدُاًمتّمديُؼُوإذاُطمّمؾًُمؽُهذاُوم٘مدُوُُ

اإلج٤معُسمخروجُُيمٚمٛم٦م٧ُُُْمُوإممُهٜم٤مُتُُّ.قمٜمدهؿُسم٤مًمٕمٚمؿُواعمٕمروم٦مُهقُاعمرادُُُاًمٞم٘ملمَُُٕنُُّ:لٞمؾُإوُّقمغمُاًم٘مُِ

ُُجٞمعُِ اًم٘م٤مـمعًُمٕمرقُاطمتاملُاًمٜم٘مٞمض،ُصمب٧مُُوطمّمؾًُمؽُاًم٘مٓمعُُُٞم٧َمُقمـُاإليامن،ُوم٢مذاُشمرىمَُُقرشمٚمؽُاًمّم 

ُيم٤منُإيامٟم٤مًُُ،ؿُويم٤منُإذقم٤مٟم٤مًُرهّبُ ُمـُقمٜمدُؾُؾُمُسمفُاًمر ُُيم٤منُذًمؽُسمامُضم٤مءْتُ سمٛمٕمٜمكُاًمٞم٘ملم،ُوم٢منُاًمٕمٚمؿُُ

ُو٤ُمًُإج٤مقم ّٓ ُُ:اًمتقومٞمؼ سمؾُسم٤مإلج٤معُقمٜمدُ،ٓ،ُقمغمُاًمتح٘مٞمؼُإ اًمٕمٚمؿُجيتزئُ ُمـُأهؾُأطمداًُُأظم٤مُلُُُٓوم٢م،ين 

إذاُظمالُُءَُاًمٌّمُُٕنُُّ:هؿُقمٚمٞمفاىمتّم٤مرَُُإذقم٤من،ُويم٠منُُّوُٓدُاإلي٘م٤منُُمـُدونُىمبقلٍُذمُاإليامنُسمٛمجرُّ

ُض٤معَُقمـُصمٛمرشمُِ ُومٞم٘ملمُُف ُيمَُال٤مطمُُِ، ُأٓي٘ملمٍُالَُد ُشمٕم٤مممُذمُاًمٙمٗمُُّ، ُىَمْقٌمُ﴿٤ُمر:شمرىُإممُىمقًمف ُسم٠َِمَنُْؿ َذًمَِؽ

ُُشمٙمٚمٞمَػُُإذُُٓ:يٙمقٟمقاُيم٤مومريـُيٕم٘مٚمقنُملُ[،ُوًمقُيم٤مٟمقا58ُٓ :]اعم٤مئدةُِ٘مُٚمقَن﴾َيٕمُْ َُٓ ّٓ سم٤مًمٕم٘مؾ،ًُمٙمـُُإ

ُ:ــُوُم٤مُأذقمَُؿُوأي٘مَُـُقمٚمُِومٙمٞمػُسمٛمَُُ،يٕمٚمؿ ،ُهذاُعمـُملٗم٤مهُقمٜمٝمؿُرأؾم٤مًُٛمِمقاُقمغمُىمْمٞم٦مُاًمٕم٘مؾُٟمَُيَُُعم٤مُمل

ُرُسمٜمٗملُاًمٕمٚمؿُواًمٞم٘ملم.ىُوأضمدَُطمرَُفُأَُوم٢مٟمُّ

ُ ُمل٤ُمؼُجٞمعُُمومبتح٘مُ ُ،وقمغمُيمؾ  ُوُ،سمٕمدُؼُاًمٙمالمُُيتح٘مُُّذيمرٟم٤م ّٓ ُآنٍُُذمُيمّؾًُُمٙم٤منُاإلٟمس٤منُُُإ

،ُوهقُيمامُفُأصالًُإممُُمٕمٚمقُم٤مشمُُِيٙمـًُمفُاًمتٗم٤مٌتُ ٗمز،ُوإنُملُمـُاًمٙمالمُاًمٜمَُٗم٦مٍُقفُُم١مًمَُسم٠مًمُُُامًُُمتٙمٚمُ 

ٓمٝم٤مُهذاُص٤مرت٤ُم،ُوم٢مذاُظم٤مًمَُُمـُىمّمدُإوم٤مدِتُُٗمسُيمالُم٤مًُسم٤مًمٜمُّاًم٘م٤مئٛم٦مُُِسب٦مًُِمٙمقنُاًمٜمُّٓسمدُّشمرى،ُسمؾُ

ُ،ُو٤مًُٟمٗمسٞمُُّيمالُم٤م٦ًُُمُُٚمٛمٞمُّاًمٕمُُِقرةُُّّمُشمٚمؽُاًم ّٓ ُ،ُومٙمّؾُأوُشمّمدي٘م٤مًُُرا٦ًُمُشمّمقُّٚمٛمٞمُّاًمٕمُُِقمغمُحمقض٦مُُِسم٘مٞم٧ْمُُإ

ُُيمالمٍُ ُقمٙمس. ،ُو٦ٓمٌُقمٚمٛمٞمُُّصقرةٌُُٟمٗمز 

ُاًمٕمٚمٛمٞمُّٗمزُهمػمُاًمّّمُاًمٜمَُاًمٙمالمَُُنُّإ"ُ:أقول وال ،ُيمامُيٗمٞمدهُ"ضمقداًُقمٚمٞمٝم٤مُوٌُُُػُ،ُُمتقىم٦ُّمُذاشم٤مًُقرة

ٓمٝم٤مُٗمزُطملمُخي٤مًمُِاًمٜم٦َُمُهلُاًمٙمالمُُاًمٕمٚمٛمٞمُُّقرةُُذمُاعمتـ،ُسمؾُاًمّّمُه١مٓءُإيم٤مسمرُاعمٜم٘مقلُقمٜمٝمؿُُيمالمُُ

ُُمسٚمؿاإلُم٤ممُاحلدي٨مُاًمذيُأظمرضمفُُأؿم٤مرُإمم]٤ُمريُّٚمؿُواإليامنُُمـُاًمثُُاًمٕمُُِإلوم٤مدة،ُوًمذاُىم٤ملُٟم٤مئُؾُاُإرادةُُ

ري٤م،ًُمذه٥مُيـُقمٜمدُاًمثًُُمقُيم٤منُاًمدُّ»:ُىم٤ملُرؾمقلُاهللُُ:ىم٤ملُُُقمـُأيبُهريرةُ"اًمّمحٞمح"ذمُ

= 
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٦ُمُِطم٘مٞمُّ (وُ،فُرؾم٤مًمتُُِٞم٦مُِٝمؿُسمح٘مُّاًمٙمت٤مب،ُُمعُقمٚمٛمُِ ُمـُأهؾُدومعُسم٤مًم٘مٓمعُسمٙمٗمرُيمثػمٍُو

                                                          

= 

سم٤مبُومْمؾُ،ُيمت٤مبُومْم٤مئؾُاًمّمح٤مسم٦مُشيتٜم٤موًمفُكُمـُأسمٜم٤مءُوم٤مرسُطمتُُّ-أوُىم٤مل-وم٤مرسُُُمـُسمفُرضمٌؾُ

ُوم٤مرس ُر: ُإُم٤ممُُ[1116صـُ،6497، ُدُُؾمٞمُُّ،٦مإزُمُُُّم٤مًمُؽُُ،٦مإئٛمُُّ، ُإقمٔمؿ ُاإلُم٤مم ُٟم٤م ُإنُّ":
٤مُ،ُوم٢مٟمُّ"رٜمحُاًمروضُإزهَُُمُِ"ذمُُ،ُيمامُٟم٘مٚمفُاعمقممُقمكمُاًم٘م٤مريُ"ٚمؿُمـُاًمٕمُُِٗمزُطمّم٦مٌُاًمٜمَُاًمٙمالمَُ

ُذًمؽُ ٟمجدُقمٜمدُملُ،ٟمٜم٤ماٜم٤مُإممُوضمدإذاُرضمٕم ّٓ سٜم٤م،٦ُمُاًم٘م٤مئٛم٦مُسم٠مٟمٗمُُقرةُاًمٕمٚمٛمٞمُّاًمّّم٦ُُمَُاًمٜمٗمسٞمُُّسب٦مَُشمٚمؽُاًمٜمُّإ

ُه٤م.همػمُُُهٜم٤مكُرءٌُُُمـُدونُأنُحيدَثُُاإلوم٤مدة،ُومجٕمٚمٝم٤مُيمالُم٤مًُُأشم٤مه٤مُإرادةُُ

،٦ُمًُسمُمٙمذُُّرةًُ،ُسمؾُُمزوَُٚم٦مًُ،ُسمؾُُمتخٞمُّ،ُسمؾُُمِمٙمقيم٦مًُ،ُأوُُمٔمٜمقٟم٦مًُٜم٦مًُُمتٞم٘مُُّٗمسُٟمسب٦مًُالطمظُاًمٜمّىمدُشمُُُصمؿُّ

ُومٞمتح٘مُّ ًُمٚمٖمػم، ـُّٗمٗمزُُمعُاٟمتاًمٜمُّؼُاًمٙمالمُُومت٘مّمدُإوم٤مدت٤م ُاًمٔم ُقمـُقمـُاإلذقم٤من،ُومْمالًُُ،ُومْمال٤ًُمء

ُاهللِ﴾ُ:قمـُاإليامن،ُوذًمؽُيم٘مقلُاعمٜم٤موم٘ملمُاإلي٘م٤من،ُومْمالًُ ُإَِٟمَؽًَُمَرؾُمقُل [1ُ :]اعمٜم٤موم٘مقنُ﴿َٟمِْمَٝمُد

ُُسم٦مٌُٟمس٦مُُمٙمذُ ؿُاًمدَُىمٚمقهَبُُ،ُُمعُأنُّوراًُوزُُُاإلٟمب٤مءُيمذسم٤مًُُٓمٝم٤مُُمٜمٝمؿُىمّمدُُوظم٤مًمَُُسب٦مَُٚمقاُاًمٜمّختٞمُّ ﴿َواهلُلُل٤م

ًُمٗمٔمَلُُُٓوأٟم٧مُشمٕمٚمؿُأنُُّ.[1 :]اعمٜم٤موم٘مقنُُٛمٜم٤َمومِِ٘ملَمًَُمَٙم٤مِذسُمقَن﴾ـَيْٕمَٚمُؿُإَِٟمَؽًَُمَرؾُمقًُمُفَُواهلُلَُيِْمَٝمُدُإَِنُاًمُْ

ُ ّٓ ُاًمداّلُُٓؾمتح٤مًم٦مُُِ:ٗمزسم٤مًمٜمُّإ ًُمقملُقمراء ُاعمدًمقل، ُيمالمٌُ قمـ ُهٜم٤مك ُلؿ ُُيثب٧م ًمٙم٤مٟم٧مُُ،ٟمٗمز 

ُٝمٞمدُُٝمؿ،ُوىمدُؿمٝمدُاًمِّمُذًمؽُشمٙمذيبُُُذم٠ُمتتي ُومٚمؿكُحتتٝم٤م،ُُمٕمٜم٤َُُٓمدٍُ،ُسمؾَُجُطمٞمقانٍُُأصقاَت٤ُُمظُُإًمٗم

ٗمزُُمـُاًمٙمالمُاًمٜمُّصمبقُت٥َُُمُؿُيم٤مذسمقنُذمُىمقلؿُهذا،ُومقضَمُأّنُُ:-فشمٕم٤مممُؿم٠مٟمُُ-دورُذمُاًمّّمُُقمغمُُم٤م

اًمٕم٤مملُُومألنُُّ:اإلذقم٤منُُمعُطمّمقلُاًمٞم٘ملم٤ُمُقمدمُُُمـُإؿمٞم٤مءُاعمذيمقرة،ُأُمُُّهٜم٤مكُرءٌُُيٙمقنَُُدونُأن

ٝم٤م،ُويٕم٤مٟمده٤م،ُىم٤ملُوجيحده٤م،ُويٛمجُُّ،فُقمغمُىمبقل٤م،ُسمؾُيب٤مرهي٤مـُٟمٗمَسُقـمُ يُُ ىمدُُٓ،سب٦مُال٤مزمُهب٤مسم٤مًمٜمّ

ُ َُوقُمُٚمّقًا﴾شمٕم٤ممم: ُفُمْٚماًم َُأٟمُٗمُسُٝمْؿ َُواؾْمَتْٞمَ٘مٜمَْتَٝم٤م ٤م ُهِبَ ُاإلي٘م٤منُُومٞمتح٘مُُّ،[14 :]اًمٜمٛمؾُ﴿َوضَمَحُدوا ُ،ؼ

ُقمٜم٤مداًُُإيامنَُ وٓ ُالحقد ُؿمراًُواؾمتٙمب٤مُٕضمؾ ُهق ُيمام ُاًمٞمٝمقدُن٠ُُم، ُرَُُ،ٟمٕمؿُ.قمٚمامء ُُاهللُُزَقُإذا
ُوشمَُيٜمٞمُّس٥مُاًمدُّاًم٘مٚم٥مُقمغمُشمسٚمٞمؿُاًمٜم ُـمٛم٠مٟمٞمٜم٦مَُ ُومٝمٜم٤مًمُِقـملمُاًمٜم٦ّم، ُؼُاإليامنُُؽُيتح٘مُّٗمسُقمغمُىمبقل٤م،

ؿُُاهللُشمٕم٤مممُقمٚمٞمفُوؾمٚمُّف،ُصغّمُفُوآًمُِف،ُسمج٤مهُطمبٞمبُِفُوإومْم٤مًمُِقمٚمٞمٜم٤مُسمب٘م٤مئفُويمامًمف،ُسمٙمرُمُُِ،ُمـُاهللُشمٕم٤ممم

ُ.!آُملمُ،ففُوج٤مًمُِسٜمُِف،ُوطُمُفُوضمالًمُِضم٤مهُُِدرَُوقمٚمٞمٝمؿُىم

ُوم٤مشمُّ ُيمؾ  ُاًمٜم ُُم٤مُْمح ُُمـ ُأنُّذيمرٟم٤م ُوفمٝمر ُاخلٛمس٦م، ُإؿمٞم٤مء ُاًمٕمٚمؿَُُاإليامنُُِضمٕمَؾُُس٥مُسملم

ُاًمٜمَُواعمٕمروم٦مَُ ُاًمٙمالم ُأو ُاًمٞم٘ملم ُُ،ٗمزسمٛمٕمٜمك ُفم٤مهرُُِيمؾ  ُقمغم ُاًمتح٘مٞمؼ ُظمالف ُذًمؽ ُه، ّٓ ُأنُإ

مُاًمٕماّلُُِػُاعمّمٜم ُٗمز،ُوإًمٞمفُيِمػمُيمالمُُالمُاًمٜمّقمغمُشمٕمبػمُاًمٞم٘ملمُاإلذقم٤م،ينُاًمتسٚمٞمٛملُسم٤مًمٙمُيّمٓمٚمَحُ

ُر،ُوهللُاحلٛمدوم٤مومٝمؿُوشمِمٙمُُّ"ُسمٙمالمُاًمٜمٗمسهذاُهقُاعمٕمؼَمُ"ُإّن:ُطمٞم٨مُىم٤ملُومٞمامُؾمٞم٠ميت!.ُ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[
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ُآشَمْٞمٜم٤َمُهُؿُاًْمٙمَِت٤مَبَُيْٕمِروُمقَٟمُفُيَماَمُيَُيمامُأظمؼمُقمٜمٝمؿُسم٘مقًمفُشمٕم٤ممم:ُُ،ضم٤مءُسمف ُم٤م) ـَ ْٕمِروُمقَنُ﴿اًَمِذي

ٜمُْٝمْؿًَُمَٞمْٙمُتُٛمقَنُاحْلََؼَُوُهْؿَُيْٕمَٚمُٛمقَن﴾ ُ.([146 :]اًمب٘مرةَُأسْمٜم٤َمءُهْؿَُوإَِنُوَمِري٘م٤ًمُُم 

ُٟمَُُيمالمٌُُ:قمغمُاًمتح٘مٞمؼُاًمتّمديُؼُُصمؿُّ"ُ:"اإلرؿم٤مد"لمُذمُاحلرُمَُ وىم٤ملُإُم٤ممُُ ُ،ٗمز 

ُُيّمّحًُُمٙمـُٓو ّٓ ريُإؿمٕمَُُ(سـاحلَُُأيب)ُاًمِمٞمِخُُ(اظمتٚمػُضمقاُبُ)وُ.(2)"(1)ُمعُاًمٕمٚمؿُإ

ُُمرُّ) ُاعمٕمروم٦مُُ"ُ:ةًُوم٘م٤مل ُُمرُّوُ(3)"فدُمُِىمُِوُفتُِإلٞمُّوُهسمقضمقدُُِهق ذمُُىمقٌلُُ:اًمتّمديُؼُ"ُ:ةًُىم٤مل

ُ(4)"،يناًمب٤مىماّلُُ(ارشمْم٤مهُاًم٘م٤ميض)ىمدُ(ُوُدون٤م،ُيّمّحُُ،ُوٓـُاعمٕمروم٦مَُفُيتْمٛمُّأٟمُُّٗمسُهمػماًمٜمَُ

هقُُ(فتٛمؾُأٟمُّحيوُسم٤معمٕمروم٦م،ُ(5)ٗمسُُمنموـم٤مًُاًمٜمَُُفُيمالمُُأٟمُُّ:احلسـُاًمِمٞمخُأيبُقمب٤مرةُُِفم٤مهرُُو

ُاعمٕمروم٦م)٥مُاعمريمَُُ(اعمجٛمقع) ُوموُُمـ ُحت٘مُ ُالسمدُّاًمٙمالم، ُاعمٕمروم٦مذم ُُمـ ُاإليامن أقمٜملُُ،ؼ

ُاًمٜمُُّ٘م٦مُُِمٓم٤مسمَُُ(6)إدراكَُ ًُمٚمقاىمع،دقمقى ُآؾمتسالمُُآظَمُ)ُأُمرٍُُ((7)ـُمُِوُبل ُهق ُآٟم٘مٞم٤مدُُوُر

                                                          

ُُيّمّحُُُٓ،ٟمٕمؿُ:أقولُ(1) ّٓ ُؼ،ًُمٙمـًُمٞمسُُمراداًُاعمٓمٚمَُُاعمجٝمقلُُِإوم٤مدةُُِٓؾمتح٤مًم٦مُإرادةُُِ:سمٛمٓمٚمؼُاًمٕمٚمؿُإ

ُسمؾُُمرادُُٞمؾُإوُّاًم٘مُِ ٕهؾ ُاًمٕمٚمؿُُل، ُويّمّحُُهؿ ُسمٞمُّاًمٜمُّاًمٙمالمُُُسمٛمٕمٜمكُاًمٞم٘ملم، ُيمام ُ،ٜم٤مٗمزُسمدوٟمف

ُإًمٞمفُوالقابُُم٤م ُاًمٜمُّمرادَُُأنُُّ:أذٟم٤م ُسم٤مًمٙمالم ُه٤مٗمزُهه ُوُٓالزمُُُقهٜم٤م فُأٟمُُّؿمَؽُُاًمتسٚمٞمٛمل،

ُُيّمّحُ ٓ ّٓ ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمعُاًمٕمٚمؿُسمٛمٕمٜمكُاًمٞم٘ملم.ُإ

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م158ًُُسم٤مبُذمُإؾمامءُوإطمٙم٤مم،ُصـُ"٤مداإلرؿم"ُ(2)

ُ.ملُٟمٕمثرُقمغمُهذاُاًمٜم٘مؾُ(3)

ُ.ملُٟمٕمثرُقمغمُهذاُاًمٜم٘مؾُ(4)

ُيٙمقنُُٗمس،ُومالذمُاًمٜمُّاًم٘مقُلُُقمغمُاًمتّمديِؼَُُؾُامُمحَُفُإٟمُّٕٟمُُّ(5) ّٓ ُـَُشمْمٛمُ ُـُاعمٕمروم٦مًَُمٙمـُيتْمٛمُُّ،٤مهإيُُّإ

ُشمْمٛمُُّ:ـسم٤مًمتْمٛمُُّادَُير فُأنقمٚمٞمف،ُوحيتٛمؾُيمالُمُُُاعمقىمقِفًُُمقضمقدُُِاعمقىمقِفُُوضمقدُِ ُُـُاًمٙمؾ 
ِ
ُ،ًمٚمجزء

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[٥ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم.اعمريمَُُومٞمٙمقنُاعمجٛمقعُُ

ًُمٚمٜم٘مٞمضُاطمتامٌلُُسمذًمؽُسمحٞم٨مُُٓزمُُالَُُ:أيُ(6) ُوًمٚمرَُيب٘مك ُا٤َُٕمٌلُي٥مُجم، ُويم٤من ًُمٚمتٕمبػمُسمف،ُ، ومم

ُ.اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[]ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٝمؿُقمغمُاًمتٕمبػمُسم٤مًمٕمٚمؿُواعمٕمروم٦م.فُشم٤مسمٕمُُأٟمُّ همػم

ُ.[ومٞمْم٤منُاعمّمٓمٗمكُِمٞمخاًم]ُُُُُُ."ُمـُاعمٕمروم٦مُواًمٙمالم"س٤مسمؼ:ُاًمقمغمُىمقًمفُُقمٓمٌػُُ(7)
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ُهقُاوُ(آؾمتخٗم٤مفُقمدمُِوًُمإلضمالل،ُلُاعمستٚمزُم٦مُِهُِاقاًمٜمَُوُإواُمرُُِ(1)ًم٘مبقل ُعمٕمؼَمُهذا

ُ.(ُمعُىمٞم٤ممُاًمٙمٗمر)شمٚمؽُاعمٕمروم٦مُُدُِجمرُُّ(2)ًمثبقتُ:ٗمسسمٙمالمُاًمٜمَُ

 واالسالم واحٌد؟ هل اإليامن  

اًمذيُهقُُمٕمٜمكُُآٟم٘مٞم٤مدَُوُآؾمتسالمَُُأهؾُاًمٕمٚمؿُضمٕمَؾُُسمٕمَضُ)ُاقمٚمؿُأنُُّ(صمؿُّ)

ُاًمتّمديؼُداظمالًُُ،اإلؾمالم ُُمٕمٜمك ُضمزءٌُُٝمقمُُٗمومٛمُ(ذم ُاإليامنُاإلؾمالم ُُمٗمٝمقم ُ،ُمـ

ُسمٕمُْمُ) ُاؾمؿَُوأـمٚمؼ ُاعمٗمٝمقمُِأّنُُرُُإفمٝمَُوُف،اعمرادُُِٝمؿ ُُمتالزُم٤م ُومالام ُإيامنٌُُ، ذمُُيٙمقن

ُاًمتّمديَؼُُأنُّوُ،إيامنٍُُسمال)ُذقم٤مًُُاًُُمٕمتؼمُ(إؾمالمٌُُٓوُ،إؾمالمٍُُسمال)ُذقم٤مًُُاًُُمٕمتؼمُ(اخل٤مرج

ُ)ومٞمٙمقنُُ،همػمه٤مُ(قمـُاعمٕمروم٦م)ُٟم٤مشٍُُ(ٗمسٚمٜمًَُمُىمقٌلُ ُمـُُظم٤مرضم٤مًُُ(اعمٕمروم٦مُِوُُمـُآٟم٘مٞم٤مدُُِيمؾ 

ُصمبقتُاقمتب٤مرًُِمٖم٦مًُُ(ّمديؼاًمتُّ)ُِؼُُمتٕمٚمُّ ُُمع ُذقم٤مًُ، ُُه٤م ُأّنُُمُّ)إذمُاإليامن ُقمغم ُضمزءآن٤ُم ام

ُذقم٤مًُعمٗمٝمقُمُِ ُذقم٤مًُف ُٓقمتب٤مره ُذـم٤من ُأو ُذقم٤مًُُومالُ(، ُو)ُسمدونامُيٕمتؼم )ُ هقُ)هذا

ُٓحت٘مُ ُقمدمُُوُف،وضَمُإَُ ُسمدونام ُضمزئٞمُُّؼُاإليامن ُتَُيستٚمزم ُُ(ٚمٛمٗمٝمقمًمٝمام ُ:ذقم٤مًُ)اإليامن

ُاًمنمـمٞمُّ ُاًمنمقمٞمُّلقاز ٦ُم ُصمبقُتُومٔم)٦م ًُُمٖم٦مًُُ(اًمتّمديؼُٝمر ُومٞمثب٧م ُاًمٙمٗمر)سمدونام، ُ(ُمع

ُضدُّ ُُم٤مٟمٕم٤مًُ ٤ُٓمٕٟمُّ)ُ:اإليامنُاًمذيُهق ُأنُٟمجد ُُمـ ُاًمٕم٘مؾ ًُمٜمبل ُُقمٜمٞمد٤ٌُُمرٌُضمبُُّي٘مقَلُُذم

ُُمٓم٤مسم٘م٤مًُسمٚمس٤مٟمُُِ"صدىم٧َمُ"ُ:يمريؿ ُصمؿُّلٜم٤مٟمُُِف، ًُمٖمٚمب٦مُُِف، سمؾُىمدُوىمعُ)ٗمسُاًمٜمَُُ(قىهَُُي٘متٚمف

ُو٤ُمزيمريُّوُذمُحيٞمكُ(صَّمُعُاًم٘مَُـُشمتبُّئمٝمرُُمَُُيمامُيمثػماًُ ُيٙمقنُوضمقدُُ ومال)ُهمػمه٤م

                                                          

تٜم٤مُصمبُُّ،نيدَُوُِْرُمُُمعُگَُال٤مزُُِ٘ملمُُفُاًمٞمأٟمُُّ:ٞمٜم٤مُقمٚمٞمؽأًم٘مَُُإُمرُُم٤مُ،ُوُمالكُُي٘معُقمٛمالًُ وًمقملُ،ىمٚمب٤مًُُ:أيُ(1)

ُطمبٞمبُِشمٕم٤مممُقمٚمٞمفُطمتُُّاهللُُ ُسمج٤مه ُفُوصحبُِفُوآًمُِكُٟمٚم٘م٤مه، ُويمؾ  ُاهللُشمٕم٤مممُقمٚمٞمفُـُاصٓمٗم٤مه،ُصغّمُُمَُُف

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.!آُملمُ،وقمٚمٞمٝمؿُأجٕملم

ُُمـُُ:ٟم٘مٞم٤مدُذمُُمٗمٝمقمُاإليامنٛمقلُاإلؾمالمُوآًمُِمُُشمٕمٚمٞمٌؾُُ(2) ُيمثػمًا ًمٕمدمُُ:٤مرٌُأهؾُاًمٙمت٤مبُيمٗمُّوم٢مّن

ُ.[ومٞمْم٤منُاعمّمٓمٗمكُِمٞمخاًم]ُُُُُُُيمامُُم٣م.ُ،اإلؾمالمُُمعُوضمقدُاعمٕمروم٦م
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اًم٘م٤مؾمؿُ أسمقُ(فُإؾمت٤مذُُُمـُاًم٘مٚم٥م،ُيمامُفمٜمُُّ(1)٤مءُاًمتّمديؼٗمقمغمُاٟمتُدآاُ)ُاًمٗمٕمؾُُِ(ٟمحقُهذا

ُ ُاقمتب٤مرُِ)اإلؾمٗمرائٜمل ُقمدم ُقمغم ُُمُُسمؾ ُُ(ٞم٤مًُٜمجُِه ُاعمُُوُ،ذقم٤مًُ)ًمف ُاًمتٕمٔمٞمؿ ٜم٤مذمُٓقمتب٤مر

ُاحلٜمٗمٞمُّيمٗمُُّآؾمتخٗم٤مَفُ ُُمشمّمدُُُأومٕم٤ملٍُوُيمثػمة،ُسم٠مًمٗم٤مظ٦ٍُُمُُر ُاعمتٝمتُّر ُقمغمُُ:ٙملمـ ًمدًٓمتٝم٤م

ُُسمالُةُِاليـ،ُيم٤مًمّّمُآؾمتخٗم٤مفُسم٤مًمدُ 
ٍ
٦ُمُاؾمتخٗم٤موم٤مًُقمغمُشمركُاًمسٜمُُّب٦مُِسمؾُاعمقافمَُ ،قمٛمداًُُوضقء

ُحت٧مُطمٚم٘مُُِاًمٕمامُم٦مُُِرُضمٕمؾُسمٕمَضُـُاؾمت٘مبحُُمـُآظَمُيمٛمَُ)٦ُمُِسم٤مؾمت٘مب٤محُاًمسٜمُّوُ(هب٤م
ِ
ُفُأوُإطمٗم٤مء

ًُمٖم٦مًُُآٟم٘مٞم٤مدُِوُآؾمتسالمُمـُُ(ذيمرٟم٤م ؼُقمغمُُم٤مٓمٚمَُيمامُيُُ)ُاإلؾمالمَُُأنُُّاقمٚمؿُُْصمؿُُّ.(فؿم٤مرسمُِ

ُيُُٓمٚمَُيمذًمؽُيُُُ،ذقم٤مًُو ُيمام ـُقم١مالُقمـُاًمّسُُ(2)ؿُُمـُضمقابُضمؼميؾٗمٝمَُؼُقمغمُإقمامل،

ُُمـُُمالزَُ ُم٤موُ،اإلؾمالم ُاإليامنُِذيمرٟم٤م ُإوُُّآحت٤مدُِوُُم٦م ُومب٤معمٕمٜمك ُاًمث٤م،ينُوُل،سمف سم٤معمٕمٜمك

ُاإليامنَُ ٓ) ُيٜمٗمّؽُيٚمزم ُسمؾ ُاإليامنُ، ُيُُُ:(قمـ ُىمد ُاًمتّمديُؼُقضَمُإذ ُاؾمتسُد ُالمٍُُمع

ُواإلؾمالمُُُ(يٜمٗمردو)ُإقمامل سمدون ُاًمنمقمٞمُُّقمٜمٝم٤م، ُإقمامل قمـُُيٜمٗمّؽُُ(ٓ)٦ُمسمٛمٕمٜمك

٦مًُمّمحُُِّمؽمطُإقمامُلُشمُُُإذُُٓ:(قمٙمس ٦مُإقمامل،ُسمالًمّمحُُّٓؿمؽماطُاإليامنُِ)ُ:اإليامن

ُ ُضمزءٌُوًُمٚمٛمٕمتزًم٦م،ُظمالوم٤مًُ)اإليامن ُقمٜمدُهل ُاإليامن ُيمٗمَُو)ُ(3)(اخلقارج عمٗمٝمقم رواًُمذا

ُسم٤مٟمتٗم٤مءُُ(سم٤مًمذٟم٥م
ِ
ٝمؿُذمُاقمتب٤مرُإقمامل،ًُمٙمٜمُُّ٘مقاُاخلقارَجُواومَُ إنوُاعمٕمتزًم٦مُُوُ،اعم٤مهٞم٦مُضمزء

ُاًمقاؾمٓم٦مَُيُُ ُاإليامنُثبتقن ـ٥ٍُُُمُُمرشمٙمُُِ:ي٘مقًمقنوُاًمٙمٗمر،وُسملم ُسمٛم١مُم ًُمٞمس ُاًمٙمبػمة

ُٗميٚمزمُقمٜمدهؿُُمـُاٟمت لم،ُومالسملمُاعمٜمزًمتَُُ،ُسمؾُذمُُمٜمزًم٦مٍُيم٤مومرٍُ وٓ
ِ
اًمٙمٗمر،ُُاإليامنُصمبقُت٤ُُمء

ُُ:٤مر،ُوم٘م٤مًم٧مُاخلقارُجُٙمٗمُّاًمًُمٙمـُجيرونُقمٚمٞمفُأطمٙم٤ممَُ ُ.(4)كٌُِذُُذٟم٥ٍمُُيمؾ 

                                                          

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٖمقي.اًمٚمُ ُ(1)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالم.قمٚمٞمفُاًمّسُُ(2)

 .ُمٚمت٘مٓم٤م356ًُُ-347صـُ"اعمس٤ميرة"ُُاٟمٔمر:ُ(3)

ُ.330ُ،331صـُ"اعمس٤ميرة"اٟمٔمر:ُُُ(4)
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ُهمػمُُِذمُاًمٕمب٤مدةُشمٕمٔمٞمؿُُُاإلذاكُُ"ُاخل٤مرضمل،ُطمٞم٨مُىم٤مل:ُُمسٚمَؽَُُؽُجديُؾمٚمَُواًمٜمَُ

ُيمتٕمٔمٞمٛمُِ ُشمٕم٤ممم ُإقمامَلُاهلل ُأقمٜمل ُظمَّمُُف، ُاهللُاًمتل ًُمتٕمٔمٞمٛمُُِّمٝم٤م ُُ،فشمٕم٤ممم ُاًمس  ُ،جقدُُِمثؾ

ُ،ًمفُةُِالاًمّّمُوُ،اعم٤ملًُمفُسمذلُِوُة،اليمامُي٘مػُذمُاًمّّمُُي٘مػُقمٜمدُأطمدٍُُىم٤مئامًُُؾُِاًمتٛمثُّوُ،يمقعُِاًمرُّو

ُاًمدُّوُ،اًمٓمقاِفُوُسم٤مإلطمرام،ُاخل٤مّصُُؾُِاًمتِمٙمُّوُف،إممُسمٞمتُُِطمؾاًمرَُُؿمدُ وُ،ًمفُقمُِاًمّّمُو
ِ
ُمـُُقم٤مء

ُُإي٘م٤مدُِوُ،اًمت٘مبٞمؾُِوُه٤مهٜم٤م،ُاهللِ ُ،ىرٝم٘مَُ٘مَُاًمُضمٕم٦مُِاًمرُّوُ،سم٤معم٤مءُكُِاًمتؼمُّوُ،رةُِاعمج٤موَُوُج،اًمّس 

ُأطمدٍُُأوُىمؼمُُِ،ٍلُٜم ُأوُضمُُِ،أوُظمبٞم٨ٍمُُ،زمُ أوُوَُُ،سمٜمبل ُُـُومٕمَؾُومٛمَُُ،ذًمؽُأُمث٤ملُِوُ،فرُمُِطَمُُشمٕمٔمٞمؿُِو

ُيم٤مذٍبُُص٤مدٍقُ ُُمٙم٤مٟمُِأو ُأو ُشمؼمُّ، ُأو ُآصم٤مرُِف، ُأو ُؿمٞمئ٤مًُيتٕمٚمُّ ُم٤موُ.هدُِِم٤مهُُِمَُوُهيمف ُسمف ُمـُُ(1)ؼ

ُ ُٗمرُِاًمّسُُىمّمدُِوُ،ىم٤مئامًُُؾُِاًمتٛمثُ وُ،ًمفُقمُِاًمَّمُوُ،ًمفُةُِالاًمّّمُوُاعم٤ملًُمف،ُسمذلُِوُ،يمقعُِاًمرُّوُجقدُِاًمس 

ُاًمتقديع،ُىرٝم٘مَُ٘مَُاًمُضمٕم٦مًُِمرُّاوُ،اًمت٘مبٞمؾُِوُإًمٞمف، ُو٤ُمء،بَُاخلُُِرضِبُوُوىم٧م
ِ
ُة،ت٤مرَُاًمِسُُإرظم٤مء

ُواًمدُُّ،(2)اعمذبُحتريِؽُوُسم٤مًمثقب،ُؽمُِاًمِسُو
ِ
ُ،طمقاًمٞمفُشمٕمٔمٞمؿُِوُ،رةُِاعمج٤موَُوُ،ُمـُاهللُه٤مهٜم٤مُقم٤مء

ُ!حمٛمدُي٤م"فُسمٜمحقُدقم٤مئُِو-ُدائدهُذمُاًمِّمُرُِشمذيمُّوُ،ىمرسم٦مًُوُاهللُقمب٤مدةًُ همػمُُِذيمرُُِيمقنُُِاقمت٘م٤مدُِو

سمٜمٗمسُهذهُإقمامل،ُُيم٤مومراًُوُيم٤مًُوم٘مدُص٤مرُُمنِمُُ-"(4)!نؾماّمُ ي٤مُ(3)!ادطمدُُّي٤مُ!راًم٘م٤مدُقمبد ي٤م

                                                          

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُومٕمؾ.ُُمٗمٕمقُلُُُ(1)

ُُ."ٝمْؾَُچُ ُمقرُْ"ُ:ي٘م٤ملُل٤مُ،عُُمـُذٟم٥مُاًمٓم٤مؤسّمٜمَشمُُُخمّمقص٦مٍُُطم٦مٍُروَُويحُسمٛمُِاًمؽمُ:أيُ(2)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[

ُ"اداحلدُّ"ـرضُمّل،ُاعمٕمروفُسماهللُسمـُقمٚمقيُسمـُحمٛمدُسمـُأمحدُاعمٝم٤مضمرُسمـُقمٞمسكُاحلسٞمٜملُاحلَُُقمبدهقُُ(3)

ُذمُُ،"رضُمقتسمحَُ"يؿُرُِوم٤مضؾُُمـُأهؾُشمَُ ُوووم٤مشمفُ"اًمسبػم"ُمقًمده ذمُُ(ه1132)ُُمـُضقاطمٞمٝم٤م،

ُ"٦مواًمتذيمرةُاًمٕم٤مُم٦ُُّماًمدقمقةُاًمت٤مُمُّ"وُ"قم٘مٞمدةُاًمتقطمٞمد"ًمفُرؾم٤مئؾُوُيمت٥م:ُيؿ.ُودومـُسمؽَمُُِ،"احل٤موي"

ُاًمّسُ"و ُسمٓمري٘م٦م ُاًمقزّم ُسمٜملُقمَُشمبٍمة ُ"وُ"قّيُٚم٤َُمدة ديقانُٟمٔمٛمف،ُُ"اعمٜمٔمقمُاًمدرُّ"وُ"قومٞم٦ماعمس٤مئؾُاًمّم 

ُ.(4/104ُ"إقمالم")ُُُُُُُُُُُُُُُُُ.وهمػمُذًمؽُ"ومت٤موى"و

ُاًمِمٞمُ(4) ُاًمِّمٝمػمُسمـهق ُاًمٙمريؿ ُسمـُقمبد ُاعمٜمّقرة،ُُ"اًمساّمن"خُحمٛمد ُٟمزيؾُاعمديٜم٦م قذم، اًم٘م٤مدريُاًمّم 

اًمقؾمٞمٚم٦مُ"و،ُ"ٚمقكُاًمٓمري٘م٦مُاعمحٛمدّي٦ماًمٜمٗمح٤متُاإللّٞم٦مُذمُيمٞمٗمّٞم٦مُؾُمُ"ُ.ًُمف:ه1189اعمتقرّمُهب٤مُؾمٜم٦مُ

ُ.(6/266ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ."ذيم٤مروإذمُاًمّدقمقاتُ
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ُاٟمتٝمك.ُ(1)"فُأوُٓفُلذاُاًمتٕمٔمٞمؿُسمذاشمُِاقمت٘مدُاؾمتح٘م٤مىمَُُؾمقاءٌُ

ُدظمقٌلُُطمٙمؿَُُأنُُّكخيٗمُوٓ ُسم٤مٕومٕم٤مل ُقمروٌجُُاًمٙمٗمر ُسمؾ ُاخلروج، ُإممُُذم ُمٜمف

ُاًمْمالل ُإٟماّمُُطمٙمؿَُُوم٢منُُّ:ُمّم٤مقمد ٕم٤ميص،ُلُاًمتلُهلُاعمَُُهقُذمُإومٕم٤ماخلقارجُسم٤مًمٙمٗمر

ُاًمٓم٤مهمل ُاًم٘م٤مئؾ ُجعَُوم٢مٟمُُّ:سمخالفُهذا ُىمد ُحمرَُُ،سملمُأؿمٞم٤مءُف ُُمٙمروه٦مٌُوُ،ُم٦مٌُُمٜمٝم٤م ُ،ُمٜمٝم٤م

ُُمب٤مطم٦مٌُو ُُمٜمدوسم٦مٌُوُ،ُمٜمٝم٤م ُخمتٚمَُوُ،ُمٜمٝم٤م ُذمُاإلسم٤مطم٦مُِسملمُإئٛمُُّٗم٦مٌُُمٜمٝم٤م ضمٕمؾُوُاًمٙمراه٦م،و٦ُم

ًُمتٕمٔمٞمٛمَُِّمُظمّّمُُاهللَُإنُّ"ُ:ىم٤ملوُ،ذيم٤مًُوُيمٗمراًُُاًمٙمَؾُ ُ،إومٙم٤مًُوُقمٚمٞمفُاومؽماءًُُ(2)"فٝم٤م

ُ.(3)ذمُرؾم٤مئٚمٜم٤مُاًمتٗمّمٞمُؾُو

 يف متعل ق اإليامن مسيلة

ُضم٤مءُسمفُحمٛمُّ)ُ-هق-ُفسمُجي٥مُاإليامنُُُُم٤مُ:أيُ(اإليامنُُؼُُمتٕمٚمُّ)" اهللُُرؾمقُلُُدٌُُم٤م

ُُومٞمج٥مُاًمتّمديُؼ ُسمف ُم٤مُسمٙمّؾُُ، ُُ(ضم٤مء ُشمٕم٤ممم ُاهلل ُاقمت٘م٤مدي ُ)قمـ ُاعمرادُُوُ،قمٛمكمُ وُُمـ

ُُطم٤مصُؾُوُ،اًمٕمٛمكم٦ُمُِطم٘مٞمُُّسم٤مًمٕمٛمكمُاقمت٘م٤مدُُ ـُِدواوُِ(ُو٦ُم،ذمُاًمٙمت٥مُاًمٙمالُمٞمُُُّم٤مُيمؾ  ٦ُمُِاًمسٜمُّ)ُي

ُيُُُ:فإج٤مًمُُوُيـ،لذَُُشمٗم٤مصٞمُؾُ ُُرَُ٘مُِأن ًُُمفَُإُٓ"سم٠من ّٓ قمـُُ"اهلل رؾمقُلُُداًُحمٛمُّ"ُسم٠منُّوُ،"اهللُإ

فُسم٠منُضمذسمَُ)ػُاعمٙمٚمَُُ((5)ٔم٦م،ُوُم٤مُوىمعُُمـُاًمتٗم٤مصٞمؾُذمُُمالطَمُ(4)فاؾمتسالُمُِوُف٘م٦مُضمٜم٤مٟمُُِمٓم٤مسمَُ

ذًمؽُُ(وم٢منُيم٤من)ُشمٗمّمٞمالًُُ(سمفُاإليامنُُُوضم٥َمُ)ُذًمؽُإُمرُاًمتٗمّمٞمكمُ(ؾتٕم٘مُّاًمإممٌُُبُضم٤مذُِ

                                                          

ُ.22ُ،23ذمُسمٞم٤منُاًمتقطمٞمدُواًمنّمك،ُصـ1ُاًمب٤مبُُ"شم٘مقي٦مُاإليامن":ُذمُأيُُ(1)

ُ.اعمرضمعُٟمٗمسفُُ(2)

(3)ُُ ُاًمقه٤مب"أي: ُوسملمُأطمزابُقمدو ٜمل ُاًمس  ُاخلٓم٤مبُسملم ُ"االتخیف اسملئ رپ اتریخی وتفی"وُ"ومّمؾ

٦مُومقزُاعم١مُمٜملمُسمِمٗم٤مقم"وُ"طمرِزُُمٕمَٔمؿ"وُ"شُٓشمِمّدُاًمّرطم٤مل»ُمٜمتٝمكُاعم٘م٤ملُذمُذحُطمدي٨مُ"و

ُ."ألسمرارًمؾَمٞمػُالّب٤مرُاعمسٚمقلُقمغمُإقمداءُ"وُ"اًمِّم٤مومٕملم

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإذقم٤مٟمف.ُ:أيُ(4)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُف.ٟمٔمرُسمّمػمشمُُِ:أيُ(5)
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ُ(ومجحده)ُُبلًمٚمٜمُُّ(٥مُاًمتٙمذي٥َمُقضمُِ،ُأوُيُُهُاإلؾمالم٤َُمُيٜمٗملُضمحدُُمُّ)اًمتٗمّمٞمكمُُإُمرُُ

ُسم٠مٟمُّٙمُِطُمُُ،ُػُاعمٙمٚمَُ ُيم٤مومرٌُؿ ُو)ُف ّٓ ُسم٠مٟمُّطُمُُ:أيُ(ؾٚمُُّضُوُؼّسُومُُُإ ُوم٤مؾمٌؼُٙمؿ ُُف ُيٜمٗملُ)ُض٤مل  ومام

ُُ((1)آؾمتسالمَُ ُ)هق ُاحلٜمٗمٞمُّىمدُّ ُم٤مُيمؾ  ُقمـ ُإًمٗم٤مظُ(٦مُمٜم٤مه ُاًمداًمُّوُُمـ ُقمغمُإومٕم٤مل ٦م

ُُمُُِ(2)فىمبٚمَُُوُم٤م)ُآؾمتخٗم٤مف ُ(٥مُاًمتٙمذي٥َمُقضمُِيُُُُم٤موُ،رومٞمفُأفمٝمَُُإذُآؾمتخٗم٤مُفُُ:ـُىمتؾُٟمبل 

ُ ُُضمحدُُ)هق ُاًمٜمُُّصمب٧َمُُُم٤مُيمؾ  ُاًمٕمٚمؿُُُ:أيُ(رضورةًُُ(3)هؤُُقم٤مادُّ)ُُ(بلقمـ ُسمحٞم٨مُص٤مر

٤مهدُاًمِّمُُخيتٚمػُطم٤مُلُو)ُاخلٛمسُٚمقاِتُاًمّّمُوُالزاء،وُ،ُيم٤مًمبٕم٨م،٤مًُهُرضوريُّقم٤مءَُسمٙمقٟمفُادُّ

ُفُرضورةًُ،ُومامُيم٤منُصمبقشمُُسمٕمضٍُ هُذمُسمٕمضُاعمٜم٘مقٓتُدونهمػمُِ)ُطم٤مُلُ(ُو٦ُمًمٚمحرضةُاًمٜمبقيُّ

ُُوم٤مؾمتقىُُمٕمروم٦مُُُ،رشمقاشمَُوُاؿمتٝمرُقمـُٟم٘مؾٍُ ُ(ومٞمف،ُيم٤مإليامنُسمرؾم٤مًمتفُ(4)اؾمتقي٤مُاًمٕم٤ممُ وُاخل٤مص 

ُ(سمامُضم٤مءُسمفُُمـُوضمقدُاهللو)ُهُاٟمٗمرادُِو)ُ-ؾمبح٤مٟمف-ُؾم٦مُِفُاعم٘مدَُذاشمُُِوضمقدُُِوضمقِبُُ:أي

(ُو)ُهؿُُمـُاًمٕمدمدَُوضَمُفُاًمذيُإَُٟٔمُُّ:ٝمؿٙمُُإذُهقُُم٤مًمُُِ:(لمعم٤َُم٦مُقمغمُاًمٕمبقديُّسم٤مؾمتح٘م٤مقُاًمٕمُُ

ُآٟمٗمرادُُ ُو)٦ُم،اًمٕمبقديُُّذمُاؾمتح٘م٤مِقُُ(يؽاًمنّمُُهقُُمٕمٜمكُٟمٗمِلُ)ُهذا ُدُِاًمتٗمرُّ)هقُُمٕمٜمكُ(

ُآُ(5)يٚمزُمف ُم٤مو٦ُم،ًمقهٞمُّسم٤مُُٕ ُآُ(6)ؿٕمٚمَُيُُ ُم٤موُ(دمسم٤مًم٘مُُِٟمٗمرادُُِمـ ُسم٤مًم٘مُُِٟمٗمرادُُُمٜمف ُمـُ)دم

                                                          

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.نُْيدَُوُِرُْگَُُ:هقُاإلذقم٤منُ(1)

ُُفُُمـُىمتؾُِذيمرٟم٤مهُىمبٚمَُ ُم٤مُويمّؾُُ:أيُ(2) ُُأوُاًمٙمٕمب٦م.ُ،أوُسم٤معمّمحِػُُ،سمفُ،ُوآؾمتخٗم٤مِفُٟمبل 

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاحلٙمؿُسمفُواًم٘مقلُسمف.ُ:أيُ(3)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[٤ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمهدُواًمٖم٤مئ٥مُاًمب٤مًمغُذًمؽُاًمثبقتُاًمرضوري.اًمِّمُُ:أيُ(4)

سمامُُواإليامنُُُ:أيُ،سمٞم٤مٟمٞم٦مٌُُ"ـُمُِ"٦م،ُوقهٞمًُّمُُدُسم٤مُُٕاعمٜمّمقبًُمٚمتٗمرُ ُاهلل،ُواًمْمٛمػمُُُضمقدُِقمغمُوُُُقمٓمٌػُُ(5)

ُذمُاًمٙمالم،ُٝم٤مُقمغمُُم٤مُسملّمُتَُقهٞمًُّمُُيستٚمزمُأُُُذاٍتُُدمَُىمُُِٕنُّ:ُدم٦مُيم٤مٟٓمٗمرادُسم٤مًم٘مُِقهٞمًُّمُُدُسم٤مُُٕاًمتٗمرُ  يٚمزم

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدم.هُسم٤مًم٘م٦ُِمُيستٚمزمُاٟمٗمرادَُقهٞمًُّمُُهُشمٕم٤مممُسم٤مُُٕوم٤مٟمٗمرادُُ

ُُهمػمه.ُظم٤مًمَؼُُُٓفُظم٤مًم٘م٤مًُدم،ُيمٙمقٟمُِهُشمٕم٤مممُسم٤مًم٘مُِقمغمُاٟمٗمرادُُِ"إنُّ"هقُُُم٤مُسمٙمّؾُُواإليامنُُُ:أيُ(6)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[
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هُٟمٗمرادُِاوُه،قمغمُوضمقبُوضمقدًُُِمٞمُؾُفُاًمدُّٕٟمُُّ:اعمٛمٙمٜم٤متُإجي٤مدُُِ:أيُ(ٚمؼسم٤مخلَُ)شمٕم٤مممُُ(هٟمٗمرادُِا

ُأنُّ)ُم٤مُضم٤مءُسمفُُمـُ(ُوُريداًُُمُُُىمديراًُُقمٚمٞمام٤ًُُمًُطمٞمُُّ(1)ٚمؼُُمـُيمقٟمفسم٤مخلَُُيٚمزمُآٟمٗمرادُُ ُم٤مو)ُدمسم٤مًم٘مُِ

ُاإليامنُِ)ُاًم٘مرآنُُُ(ٜمفيتْمٛمُّ ُم٤موُاهلل،ُيمالمُُُاًم٘مرآنَُ ُُمتٙمٚمُ ُفسم٠مٟمُُُّمـ ،ُ(2)قمٚمٞمؿٌُُؾمٛمٞمعٌُُؿٌُشمٕم٤ممم

ؿُُمقنُوهُُُمٙمرَُُب٤مدًٌُمفُقمُِوُ،اًمٙمت٥ِمُُُلُٜمزُِّمٝمؿ،ُُمُُ٘مُّمُيَُ ملُؾٍُؾُمُورُُُٝمؿُقمٚمٞمٜم٤م،ىمَّمُُؾٍُؾُمُرُُُُؾُُمرؾِمُ

٤ُمقم٦مَُاًمّسُُأنُّوُلُاعمقشمك،ٞمُِفُحُيُأٟمُّو)ُة٤َُميماًمزُّوُاحل٩َمُوُ(ةَُالاًمّّمُوُقمَُاًمَّمُُفُومرَضُأٟمُّوُ،اعمالئٙم٦مُُ

م٤مُُ(هذاُئ٤مُضم٤مءُجمٞمٟمحقُذًمؽُمُّوُامر،اًم٘مُِوُ،اخلٛمرَُوُ،(3)سم٤ماًمرُ ُمَُفُطمرُّأٟمُّوُومٞمٝم٤م،ُري٥َمُُُٓآشمٞم٦مٌُ

ُاًمدُّ رُُمـُأُمقر،ُأوُشمقاشمَُٜمفُاًم٘مرآنُُشمْمٛمُّ ُاًمٖم٤مئ٥مو٤ُمهداًمِّمُُخيتٚمػُومٞمفُطم٤مُلُ ذًمؽُُٓيـ،ُومٙمؾ 

ُاعمجٞمُوُم٤ممل) ُهذا ُٟمُُُ،ئجيئ ُآطم٤مداًُسمؾ ُومٞمٙمٗمَُٚمَُتَُاظْمُُ،٘مؾ ُومٞمف، ُاًمِّمُٗم٤م ًمثبقتُُ(4)سمجحده٤ُمهدُُر

ُٟمَُُص٤مروم٤مًُُيدعُِ ُم٤مملُ،اًمتٙمذي٥مُُمٜمف ُدونوُسٍخُُمـ ُيٙمٗمَُطمتُُّ،(5)اًمٖم٤مئ٥مُٟمحقه، ٤ُمهدُُاًمِّمُُرَُك

                                                          

ُُيّمّحُُإذُٓ :سم٤مٓظمتٞم٤مر٦ُمُِهذهًُمقازمُاخل٤مًم٘مٞمُُّ(1) ّٓ إممُُس٥مُاعمٛمٙمٜم٤مِتُسم٤مًمٕمٚمؿُواًم٘مدرة،ُوٓؾمتقاءُٟمُُِإ

ُُمرضم ُُٓسمدُُّ،ذًمؽ وهمػمُتٝم٤موالُُِ،ٜم٦موإُمٙمُُِ،وإوىم٤مِتُُ،واًمٕمدمُُِ،اًمقضمقدُِ حيرٍُحُُمـ ُضم 

ُ ُُمـُاًمثالصم٦مُُرءٌُُيّمّحُُوٓ ،صُهذاُهبذا،ُوهقُاإلرادةُُوخيّم  ّٓ ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُسم٤محلٞم٤مة.ُإ

ًُمٗمظُُ(2) ُذمُُزي٤مدةًُُ"قمٚمٞمؿ"وىمع ُشم٘مُّ"رةاعمس٤ميَُ"قمغمُُم٤م ُوىمد ُاإليامنُُ، ُاًمٙمالمُُسم٤مًمٕمُُِدم ُوأن ذمُُٚمؿ،

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[٤ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمت.ٛمٕمٞمُّاًمَسُ

ُامُهقُحلرُم٦مُُم٤ملُِفُإٟمُّطمرُمتَُُٕنُُّ:يٙمقنُيمٗمراًُ سم٤مُٓطمرُم٦مُاًمرُ ُإٟمٙم٤مرَُُأنُُّـُزقمؿَُقمغمُُمَُُومٞمفُردُ ُ:أقولُ(3)

ُُطمرامٍُُطمرُم٦مُُِسم٢مٟمٙم٤مرُُِيمٗمرَُ ٞمٜمف،ُوُٓم٤ملُاًمٖمػمًُمٞمس٧مًُمٕمَُُاًمٖمػم،ُوطمرُم٦مُُ هقُُٜم٤مطَُاعمَُُأنًُُّمٖمػمه،ُواحلؼ 

ُاًمٜمُّشمٙمذي٥ُمُ ُقمٜمدُبل ُُمـ ُسمف ُضم٤مء ُجمٞمئُُرسمُّ ومٞمام ُصمب٧م ُوم٢مذا ُف،
ٍ
ُسمٌمء ُسم٢مٟمٙم٤مرهُُ،رضورةًُُف صمب٧م

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.!شمزل وُٓوم٤مطمٗمظُُْ،ذًمؽ إممُهمػمُٟمٔمرَُ ٓ،ُوسمداه٦مًُُاًمتٙمذي٥ُمُ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.٤مًُرضوريُُّسمٕمدُم٤مُصمب٧مُقمٜمدهُصمبقشم٤مًُُ(4)

بلُاًمٜمُّءَُؿُجملفُيٕمٚمَُشمٕم٤مممُُمٜمفُأٟمُُّؿُاهلل٤ُُمُإذاُقمٚمُِأُمُّ يثب٧مُقمٜمده، فُملٓطمتاملُأٟمُُّ:رهٟمٙمٗمُ  ُٓ:أيُ:أقولُ(5)

ُُّآطم٤مدٍُُطمدي٨َمُُيم٤منُاحلدي٨ُمُ ،ُوإناهللُىمٓمٕم٤مًُ قمٜمدُومٝمقُيم٤مومرٌُُ،ًمفُرهُشمٙمذيب٤مًُيٜمٙمُُِهبذاُإُمر،ُصمؿ،ُ

ُؾم٤مىمٓم٤مًُوًمقُضٕمٞمٗم٤مًُ ُسمؾُوًمق ُُمقضققم٤مًُ، ُسمؾُوًمق ُىمدُّ-ُ، ُسمزقمٛمُِشمٙمذيبُُُهقُٜم٤مطَُاعمَُُٕنُُّ:-ُمٜم٤ميمام فُف

= 
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فُيسٛمٕمُْعم٤مُفُٕٟمُُّ:ؾْمٚمَُيُُوُؼُاًمٖم٤مئ٥ُمُٗمَسُيُُو)ُٞمفُـُومُِفُُمُِسمسامقمُُِ(اًمٗمٓمرُسم٢مٟمٙم٤مرُإجي٤مبُصدىم٦مُِ

ُلؿ،ُشمٖمٚمٞمٓم٤مًُوُواة،سمؾًُمٚمرُ ُ،ًمفُهُشمٙمذيب٤مًُيٙمـُإٟمٙم٤مرُُُ،ُومٚمؿ٤مًُفُىمٓمٕمٞمُّيٙمـُصمبقشمُُُمل)ُُ(ٞمفُمـُومُِ

ُٝمؿُ،ُاًمٚمُّيمٗمٌرُُ،ُٓالٌلَُضُوُسٌؼُهقُومُِو ّٓ ُُ(1)امُىم٤مًمفإٟمُّ)فًُمٙمقٟمُُِ(اؾمتخٗم٤موم٤مًُُيٙمقنَُُأنُإ ُ،ُ(اًمٜمبل 

ُسمجٜم٤مبُاًمٜمُُّ(رومٞمٙمٗمَُ)ُيٜمزلُذمُاًم٘مرآنُسحي٤مًُُملو ُُم٤موأُمُّ)ُُبلٓؾمتخٗم٤مومف ُىمٓمٕم٤مًُُصمب٧َمُ ٤م

ُطمدَُ ملو ـُُِ،اًمرضورةُيبٚمغ ُآسم ُسمٜم٧م ُُيم٤مؾمتح٘م٤مق ُاًمُّمَُُسُدُُاًمس  ُاًمبٜم٧م سم٢مج٤معُُ(2)٦مٚمبٞمُُّمع

ُ(4)قىؾِمُ)ذمُاإليمٗم٤مرُُ(يِمؽمـمقاُؿُملوم٢مّنُُ:هسمجحد٦ُُِمُاإليمٗم٤مرُُيمالمُاحلٜمٗمٞمُُّ(3)ومٔم٤مهرُُُاعمسٚمٛملم،

فُصمبقشمَُُرُُؿُاعمٜمٙمُُِم٤مُإذاُقمٚمُُِفُقمغمجي٥مُمحٚمُُو)ُاًمرضورةُاًمٕمٚمؿُسمفُطمدَُُسمٚمقغَُُُٓ(ذمُاًمثبقتُاًم٘مٓمعُِ

ُاًمتٙمذي٥ُمُ-ُاًمتٙمٗمػمُٜم٤مطَُُمَُُٕنُُّ:ىمٓمٕم٤مًُ ُآؾمتخٗم٤مُفُُوهق ُيٙمقنُإٟمُُّ(-يـسم٤مًمدُ ُأو ام

ُومال،ُ)يٕمٚمؿُ إذاُمل٤مُأُمُُّ(ذًمؽ قمٜمد) ّٓ ُمـُُذًمؽُإُمرَُُأنُُّ:أيُ(اًمٕمٚمؿُذًمؽًُمفُأهُؾُُيذيمرَُ أنُإ

 .(5)"ًمٔمٝمقرُاًمتٙمذي٥مُ:هؿُذمُهذاُاحل٤ملُسمٙمٗمرُِحٙمَُومٞمُُُ،ومٞمامُهقُومٞمفُقمٜم٤مداًُُى،ُومٞمتامديـُىمٓمٕم٤مًُاًمدُ 

                                                          

= 

ُىمقَلُٛمَُزقمَُُيٙمـُُم٤مُإنُملُ،اهللُُرؾمقَلُ ُفم٤مهٌرُُ،ذمُاًمقاىمعُفُىمقًمَُُاهللُ رؾمقلُُِف ُوهذا

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.اًُضمدُّ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُىم٦مُاًمٗمٓمر.سمّمدَُُ:أيُ،أُمرُسمفُ:أيُ(1) 

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاًمقاطمدة.ُ:أيُ(2)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُف.سمؾُسحيُُُ(3)

ُُأقول:ُ(4) ُؼُقمٜمديتح٘مُُّ:فالكفر  ُ،ٗمرُواإليمٗم٤مراًمٙمُُ رقُسملمُمـُاًمٗمَُُأذٟم٤مُإًمٞمفُُمراراًُُاًمتح٘مٞمؼُُم٤مُوطمؼ 

٘مٓمع،ُقمـُاًمُ،ُومْمالًُأصالًُُيِمؽمطُُمٕمفُصمبقٌتُُؼُاًمتٙمذي٥مُأوُآؾمتخٗم٤مف،ُوٓشمٕم٤مممُسمتح٘مُ  اهلل

ُاًمرضورةُومْمالًُ ُُُٓ:واإلكفار  ُ.قمـ ُجيقز ّٓ ُحت٘مُُّإ ُىمٓمٕم٤مًُإذا ًُمٜم٤م ُُمٙمذُ أٟمُُّؼ ٌُُبُف ُُمستخػ  ،ُأو

ُُىمٓمعَُ وٓ ّٓ سم٤مًمثبقت٤ُُمُإذاُأىمرُّيثب٧مُقمٜمدي،ُأُمُّ ملُ:ي٘مقَلُُذمُهمػمه٤مًُمفُأنُٕنُُّ:٤متذمُاًمرضوريُُّإ

ُقمُُُصمؿُّ ُوم٘مد ُوٓضمحد، ُاًمتٙمذي٥م، ٕمٚمؿُسمقضمقدُحلّمقلُاًمُ:ػُذمُاإليمٗم٤مرًمٚمتقىمُ ُطمٞمٜمئذٍُُوضمفَُُٚمؿ

ُاعمَُ ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُ.!فُُمٝمؿُ ٟم٢ُّمومُ:وم٤مطمٗمظ،ُرٟم٤م٦مُقمغمُهذاُاًمقضمفُاًمذيُىمرُُّمعُاحلٜمٗمٞمُُّدار،ُوم٤محلؼ 

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م360ًُُ-356صـُ"اعمس٤مُمرةُذحُاعمس٤ميرة"أي:ُُ(5)
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ُ(ٗم٤مقآشمُّ سمٕمد)دُذمُسمٕمضُاًمٕم٘م٤مئُ(ذمُشمٙمٗمػمُاعمخ٤مًمػ)٦مُاًمسٜمُّ أهُؾُُ(ػواظمتٚمَُ)"

دمُيم٤مًم٘مقلُسم٘مُُِومٞمف،ُرُاعمخ٤مًمُػُيٙمٗمَُُ،فرضوري٤مشمُِوُيـاًمدُ  يم٤منُُمـُأصقل ُم٤مُأنُُّقمغم)ُمٜمٝمؿُ

ُإضمس٤مد،طمنِمُُوٟمٗمِلُُ،(1)اًمٕم٤مملَُ ُقمٚمٛمُُِ(ٟمٗمِلُوُه فًُمٜمٗمٞمُُِاإلجي٤مِبُُإصمب٤مِتُو٤ُمت،زئٞمُّسم٤ملُُ)ف

ُشمٕماظمتٞم٤مرَُ ُاعمٕمٚمقُم٦مُُِ(ًمٞمسُُمـ ُم٤موُ،٤مممه ُاًمدُ ُإصقل ُرضورةًُُمـ ُئب٤مدُمَُُيمٜمٗمِلُ)ُيـ

ُإممُٚمؼُاًم٘مرآن،ُومذه٥مُج٤مقم٦مٌُسمخَُُواًم٘مقلُُِقمٛمقمُاإلرادة،)ُٟمٗمِلُ(ُو)ُُمعُإصمب٤مت٤مُ(ٗم٤متاًمّّمُ

ٟم٤مُٗمرَُاقمت٘مدُيمُُُ:أيُ(رٟم٤مُُمٜمٝمؿـُيمٗمُّشمٙمٗمػمُُمَُُقُإمم٤مؾمحإُأسمقُذه٥مُإؾمت٤مذُُوُ،(2)هؿشمٙمٗمػمُِ

ُرُؿمخٌصُوم٢مذاُيمٗمَُُ(3)شوم٘مدُسم٤مءُسمفُأطمده٤مُ!يم٤مومر ي٤مُ:ـُىم٤ملُٕظمٞمفُمَُ»ُ:سم٘مقًمفُُأظمذاًُ)

                                                          

ُُدمُُىمُُِ:أيُ(1)
ٍ
ُاهللُُىمدُّ-قومٞم٦مُ٘مؾُقمـُسمٕمضُاًمّّمُٟمُُ ف،ُوُم٤ماهللُشمٕم٤مممُوصٗم٤مشمُِ ُمـُإؿمٞم٤مء،ُهمػمُُِرء ُؾمٜم٤م

قممُٜمفُاعمَُيمامُسمٞمُُّ،ٌلُُم١موَُُ-فُُمٜمٝمؿومٕمغمُشم٘مديرُصمبقشمُِ-ردُدمُاًمٕمرشُأوُاًمٙمُُُمـُىمُُِ-ُسم٠مرسارهؿشمٕم٤ممم

ُؾمٞمُُّاًمٕم٤مرُفُ ُشمٕم٤ممم ُقمبدسم٤مهلل ُاًمٜم٤مسمٚمُُ دي ُدُّىمُُ-زُاًمٖمٜمل ُاًم٘مددسُرس  ُُ-ه ُاًمٜمَ"ذم ُ"دي٦ماحلدي٘م٦م

دي٦مُه")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُٚمبلسـُضَمُدمُاحلَُهٜم٤مُىم٤َُمه٧ُْمُوىمدُزًمُُّ.[2ُ،1/140،ُاًمٗمّمؾ1ُ]اًمب٤مبُ

ُُ[(5/238ُ"اًمٕم٤مروملم ُاعمقاىمػ"ذم ُذح ُُ"طم٤مؿمٞم٦م 5ُُ]اعمقىمػ ُاعمرصد ُاإللّٞم٤مت، ذم4ُُذم

ُ ُاعم٘مّمد ُاًمقضمقدّي٦م، 8ُاًمّمٗم٤مت ُالزء ُصـ8، ،123ُ ُشمرجتف: ُاٟمٔمر ُاًمٕم٤مروملم"): ُ"هدي٦م

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.!واًمٕم٤مومٞم٦مُاًمٕمٗمقَُُٟمس٠ملُاهللَُ،فومٚمٞمتٜمبُُّ[(5/238

ـُدوةُقمغمُُمَُاًمٜمَُومتِمٜمٞمعُُُ،زومُوآًمتزاماًمٚمُ  ىمقاُسملميٗمرُ ٦ُم،ُملأهؾُاًمسٜمُّأيم٤مسمُرُُأيْم٤مًُُواًم٘م٤مئٚمقنُهبذاُ(2)

ُٝمٌؾُاإلؾمالمُضَمُُهؿُخم٤مًمُػُإيمٗم٤مرَُُأنُُّسم٠مىمقالؿُاعمٚمٕمقٟم٦م،ُوزقمؿُُُقمٚمٞمٝمؿُاًمٙمٗمرُُُرُاعمبتدقملمُاًمالزمُُيمٗمُّ

ُُيمٗم٤مرَُإُقمٜمدٟم٤مُأنُُٓاضمُحُاًمّرُُ،ٟمٕمؿُ.٦مُإقمالمُمـُإئٛمًُُّمٙمثػمٍُُوإيمٗم٤مرٌُُ،ُمٜمٝم٤مُؿمديدٌُ ّٓ ُ،سم٤مًٓمتزامُإ

ُإوصم٤منُأيْم٤مًُدَُبَُُمـُقمَُُأطمداًُُوم٢منُُّ:يمقٟمفُيم٤مومراًُُيٚمتزمَُُٟمريدُسمفُأن وٓ يرىضًُمٜمٗمسفُسمتسٛمٞم٦مُُُٓة

ُوإٟمُّ ُاًمٙم٤مومر، ُاعمٕمٜمك ُُمـُرضوري٤متُاًمدُ ُسمٕمضُُم٤مُإٟمٙم٤مرَُُيٚمتزمَُُنأام ُوإنهق ُأٟمُّ يـ، ُُمـُزقمؿ ف

]اٟمٔمر:ُُ"قحبُّؾمبح٤منُاًمُسُ"فُذمُٜمتُُُسمٞمُّذمُهذاُاإلٟمٙم٤مرُاعمٝملم،ُيمامًُمفُشم٠مويالًُُوأنُُّيمٛمالءُاعمسٚمٛملم،

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.[15/431ُ،432ُ،يمت٤مبُاًمسػمُ"اًمٗمت٤موىُاًمرضقي٦م"

ُر: ُمسٜمدُقمبدُ"اعمسٜمد"ذمُُأظمرضمفُاإلُم٤ممُأمحدُ(3) ،5921ُ،2/448ُ اهللُسمـُقمٛمرُسمـُاخلٓم٤مب،

ُ.شه٤موم٘مدُسم٤مءُهب٤مُأطمدُُُ"يم٤مومر ي٤م"ُ:ـُىم٤ملُٕظمٞمفُمَُ»ُ:اهللُُىم٤ملُرؾمقُلُُ:قمٛمرُي٘مقل اسمـُقمـ

= 
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ُ(:ىمٞمؾو)ُإًمٞمفُراضمعٌُُوم٤مًمٙمٗمرُُُ،ٟم٤ميمٗمرُُِٟمحـُىم٤مـمٕمقنُسمٕمدمُِوُٟم٤م،سم٠مطمدُُِواىمعٌُُوم٤مًمٙمٗمرُُُ،٤مٟم٤مإيُّ

٤ُمومٕملىمقلُاًمِّمُُفم٤مهرُُو)ُقمغمُشمٚمؽُاًمٕم٘مٞمدةُ(ػٚمَُاًمَسُُػُإج٤معَُإذاُظم٤مًمَُ)ُرُاعمخ٤مًمُػُامُيٙمٗمَُإٟمُّ

ُ،يـُرضورةًُُمـُاًمدُ ُومٞمامًُمٞمسُُمـُإصقلُاعمٕمٚمقُم٦مُُِ(ُمٜمٝمؿُرُأطمدٌُيٙمٗمَُُفُٓأٟمُُّطمٜمٞمٗم٦مَُ أيبو

ُسمٜم٤مءًُُ:ؼٗمَسُيُُوُعُُبدَُيُُ)ومٞمٝم٤مُُاعمخ٤مًمَػُُ(ًمٙمـ)اًمٗم٘مٝم٤مءُوُٛملمٝمقرُاعمتٙمٚمُّقمـُُجُُٜم٘مقُلُوهقُاعم

شمسقيغُُقمدمُِوُ،قمٞمٜم٤مًُ)يـُذمُُمقاضعُآظمتالفُذمُأصقلُاًمدُ ُ(قمغمُوضمقبُإص٤مسم٦مُاحلّؼُ

ُ،ومٞمٝم٤مُؾم٤مئغُآضمتٝم٤مدَُُوم٢منُُّ:(عُقمٚمٞمٝم٤مٛمَُجُيُُسمخالفُاًمٗمروعُاًمتلُملُ،فآضمتٝم٤مدُذمُُم٘م٤مسمٚمتُِ

ُفهذاُاًمذيُذيمرٟم٤مهُيمٚمَُُ."ومٞمٝم٤مُواطمدٌُُواعمّمٞم٥ُمُُ،ومٞمٝم٤مُُمٕملّمُُاحلَؼُُإنُّ"ُ:حضّمُىمٚمٜم٤مُسم٤معمر إنو

ُالُُ اسمـُيمالمُُ
ٍ
ُ.(1)"يػاًمنّمُ ذحُاسمـُأيب"ُمـُُاممُُمعُرء

ُ ُاًم٘م٤مريُذم ُاًمِّمُ"ىم٤مل ُ"ٗم٤مذح ُاًم٘مقُلُوأُمُّ": ُٓأٟمُّ"ـسم٤ُم ُأطمداًُٟمٙمٗمُ ٤ُم ُأهؾُُر ُمـ

ُ.(3)"(2)يمؼمذحُاًمٗم٘مفُإ"فُذمُتُُيمامُسمٞمٜمُُّ،فإـمالىمُُِومٚمٞمسُقمغمُ"اًم٘مبٚم٦م

ُُشمّمقي٥ِمُُذه٥مُإممُ(5)اًمٕمٜمؼمي"ُ:إنُُّ(4)اًمٗمْمؾُىم٤ملُاًم٘م٤ميضُأسمق يـُاعمجتٝمدُُِأىمقالُُِيمؾ 

ُير٤ُُِمُملًمفُمُُّىم٤مسمالًُُ:أي-ًمٚمت٠مويؾ٦ُُمًَُضُْرُومٞمامُيم٤منُقمُُُ،يـذمُأصقلُاًمدُ  قُوم٤مرَُوُ،-سيحُدُومٞمفُٟمص 

                                                          

= 

سمٖمػمُشم٠مويؾُومٝمقُيمامُُيمٗمرُأظم٤مهأسم٤مبُُمـُُيمت٤مبُإدب،ُ"اًمّمحٞمح"ذمُُأظمرضمفُاًمبخ٤مريو

ُ ُر: 1064ُ،ُصـ6103ىم٤مل، ُ قمـُأيب، ُأنُّهريرة ُُاهللُُرؾمقَلُُ: ُىم٤ملُاًمرضمُؾُ»ىم٤مل: ُإذا

ُ.شوم٘مدُسم٤مءُسمفُأطمده٤مُ"ي٤مُيم٤مومر"ُ:ٕظمٞمف

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م366ًُُ-364صـُ"اعمس٤مُمرةُذحُاعمس٤ميرة"أي:ُُ(1)

ُ.430-427صـُ"اعمٜمح"أي:ُذمُُ(2)

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م6ُ،2/455ًُُ،ُومّمؾ:ُاًمقضمف1ُ،ُاًمب٤مب4ُاًم٘مسؿُُ"ذحُاًمِمٗم٤م"ُ(3)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ."ٗم٤ماًمِّمُ"اإلُم٤ممُقمٞم٤مضُص٤مطم٥مُُ(4)

ُاًمٕمٜمؼم قمبٞمدُ(5) ُسمٜمل ُاًم٘م٤مريُقمدُُّ،اهللُسمـُاحلسـُُمـ ُاًمدُُُٟم٘مالًُ-ه ُاعمٕمتزًم٦مُ-لَلُقمـ ُذمُُُمـ ]أي:

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.[2/504،ُومّمؾ،3ُ،ُاًمب٤مب4ُاًم٘مسؿُُ"ذحُاًمِّمٗم٤م"
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ُؾمقاءًُإذُأج٦َُُمُِإُمُُّرُقُذمُذًمؽُومُِ ئُومٞمفُخٓمُِاعمُُوُ،اطمدٌُيـُواًمدُ ُذمُأصقلُاحلَؼُُقمغمُأنُُّ،ٕمقا

يـُاًمدُ ٤ُمُومروعُُأُمُّو"ُ:(3)ًمٕمكمُ(2)"حاًمنّمُ"وذمُُ.(1)"هذمُشمٙمٗمػمُُِامُاخلالُفُوإٟمُُّ،وم٤مؾمؼُآصمؿٌُُقم٤مصٍُ

ُ.(5)"(4)ًمفُأضمرانُاعمّمٞم٥ُمُوُواطمد،ُسم٠مضمرٍُُ،ُسمؾُُم٠مضمقرٌُئُومٞمفُُمٕمذورٌُخٓمُِوم٤معمُُ

،ينُُمثؾُىمقلُاًمٕمٜمؼميُقمـُاًمب٤مىماّلُُسمٙمرٍُُكُاًم٘م٤ميضُأسمقٙمَُىمدُطَمُو"ُ:(6)"إصؾ"وذمُ

ُامُىم٤مُٓذًمؽُذمُيمّؾُّنُإُٙمكُىمقمٌُطَمُو"ُىم٤مل:ُ-أهؾُاًمٔم٤مهرُهقُإُم٤ممُُو-ُ(7)داودُإصبٝم٤م،ين

ُُاؾمتٗمراغَُُ،فُمـُطم٤مًمُُِؿُاهللَـُقمٚمُُِمَُ ُ،(8)ُمـُهمػمهؿوُٜم٤متُُِمـُأهؾُُمٚمُ ُاًمقؾمعُذمُـمٚم٥مُاحلؼ 

                                                          

ُُ"اًمِمٗم٤م"ُ(1) ُاًمب٤مب4ُاًم٘مسؿ ُاهلل3ُ، ُومّمؾُذمُحت٘مٞمؼُاًم٘مقلُذمُُشمٕم٤ممم ذمُطمٙمؿُُمـُؾم٥ّم ...إًمخ،

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م169ًُُ،ُصـ2إيمٗم٤مرُاعمت٠مّوًملم،ُالزءُ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ."ٗم٤مذحُاًمِّمُ"ُ(2)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ."اًم٘م٤مري"ُ(3)

ُأضمقرٍُ»ُ:سمؾُ(4) ُذمُ]ُرآظَمُُيمامُذمُطمدي٨ٍمُُشقمنمة ُأمحد ُاإلُم٤مم ُمسٜمدُقمبدُاهللُسمـُُ"اعمسٜمد"أظمرضمف

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ[.6767ُ،2/614 قمٛمروُسمـُاًمٕم٤مص،ُر:

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م2/504ًُُ،ُومّمؾ،3ُإًمخ،ُاًمب٤مبُ...ُذمُشمٍّمفُوضمقهُإطمٙم٤مم4ُاًم٘مسؿُُ"ذحُاًمِمٗم٤م"ُ(5)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ."اًمِمٗم٤م"ُمتـُُ:أيُ(6)

(7)ُُ ُسمـُقمكمُسمـُظمٚمهق ُأسمقُدداود ُاعمٕمروفُسم اًمٙمقذم ُإصبٝم٤م،ين ُؾمٜم٦مُوُُُ،"اًمٔم٤مهري"ـؾمٚمٞمامن ًمد

ُوشمقذّم202ُُ ُاًمٙمت٥مُ.ه270ُؾمٜم٦م ُُمـ ُا"ُ:ًمف ُاًم٘مٞم٤مسإ"وُ"ًمت٘مٚمٞمدإسمٓم٤مل يمت٤مبُ"وُ"سمٓم٤مل

ُ.(5/294ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوهمػمُذًمؽ.ُُُُُُ"يمت٤مبُإصقل"وُ"اإلج٤مع

ُإنُصمب٧مُومٙمٗمرٌُُ(8) ُشمٕم٤مممُ:ىمٓمٕم٤مًُُهذا ُذِمُُ:ًم٘مقًمف َُوُهَق ُُِمٜمُْف ُوَمَٚمـُُيْ٘مَبَؾ ُِديٜم٤ًم ُاإِلؾْماَلِم ُهَمػْمَ ﴿َوَُمـَُيْبَتِغ

ـَُ ُُِم ﴾ُأظِمَرِة ـَ ي ُي٘مقل85 :]آلُقمٛمرانُاخْل٤َمرِسِ ،ُفُالٝمدَُٓؾمتٗمراهمُُِفًُمٞمسُسمخ٤مرٍسُإٟمُُّ:[،ُوهذا

ُُةَُوُٓىمقُُّطمقَلُ وٓ ّٓ ٤متُرضوريُُّ٘مؾُقمـُاًمٕمٜمؼميُهقُاؾمتثٜم٤مءُُوًمٙمـُاًمذيُٟمُُُ!سم٤مهللُاًمٕمكمُاًمٕمٔمٞمؿُإ

ًُمٚمت٠مويؾ"ُ:أُٓشمرىُإممُىمقًمفُ.يـاًمدُ  ُدٌُُم٘مٞمُّ"ُ:ٗم٤مضملُهقأنُىم٤ملُاخلَُُضمرمَُُ،ُٓ"ومٞمامُيم٤منُقمرض٦م

،ُومّمؾُذيؾُُم٤مُىمبٚمفُذمُحت٘مٞمؼ3ُ،ُاًمب٤مب4ُاًم٘مسؿُُ"اًمٜمسٞمؿ"]أي:ُذمُُ"حٞمحسم٤مإلؾمالمُقمغمُاًمّّمُ

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.[6/338اًم٘مقلُذمُإيمٗم٤مرُاعمت٠مّوًملم،ُ
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ُاًمٜم ُوُ(5)ٚمفُِاًمبُُو٦ُمُُِمـُاًمٕم٤مُمُُّيمثػماًُُذمُأنُُّ(4)(3)امُم٦مصمُُوُ(2)(1)ال٤مطمظُُُىم٤ملُٟمحقُهذاُاًم٘مقلُِو
ِ
ُس٤مء

ُملُ:هللُقمٚمٞمٝمؿُ(7)٦مَُطمجُُُّٓ،همػمهؿوُاًمٞمٝمقدوُّم٤مرىاًمٜمَُُ(6)ُم٘مٚمدةو ُلؿُـمب٤معٌُُيٙمـُإذ

ُآؾمتدُٓلُٛمٙمُِيُُ ُُمٕمٝم٤م ُاًمٖمزازمُُوُ،ـ ُٟمح٤م ُاعمٜمحُىمريب٤مًُُ(8)ىمد ُهذا ُيمت٤مبُُكُمـ ذم

                                                          

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاعمٕمتززم.ُ(1)

ُ،"ال٤مطمظ"ـٖمقيُاعمٕمروفُسمقمثامنُاًمبٍميُاإلُم٤ممُاًمٚمُ  اًمٙمٜم٤م،ينُأسمقٛمروُسمـُسمحرُسمـُحمبقبُقمَُهقُُ(2)

ُ:ًمفُُمـُاًمتّم٤مٟمٞمػه.255ُؾمٜم٦مُُُم٤متو150ًُمدُؾمٜم٦مُوُُُ،يم٤منُُمـُاعمٕمتزًم٦مُ،ٚمخلٔم٤ممُاًمبَُشمٚمٛمٞمذُاًمٜمّ

ُ"ّم٤مرىاًمٜمّ ردُّ"وُ"ٝم٦مقمغمُاعمِمبُ ُاًمردُّ"وُ"قمغمُأصح٤مبُاإلل٤ممُاًمردُّ"وُ"ضمقاسم٤متُيمت٤مبُاعمٕمروم٦م"

ُ.(5/639ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")ُُُُُُُُُُُُُُُُُوهمػمُذًمؽ.ُ"اعمٕمروم٦ميمت٤مبُ"وُ"يمت٤مبُاإلُم٤مُم٦م"و

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمـُيمب٤مرُاعمٕمتزًم٦م،ُورؤسُاًمْمالًم٦م.ُ(3)

(4)ُُ ُأَذُهق ُسمـ ُأسمقصمامُم٦م ُاًمٜمٛمػمي، ـٍُُمَُ س ُيمُُِ(،ه213)تُٕم ُاًمٗمّمح٤مءُُمـ ُوأطمد ُاعمٕمتزًم٦م، ب٤مر

ُٚمٖم٤مءاًمبُُ ُاشمّم٤مٌلُ، ًُمف ُصمؿُّسم٤مًمرَُُيم٤من ٤ُمعم٠مُمقنسمُؿمٞمد، ُٟمقادُِ، ُذا ُوُمٚمحويم٤من ُر ُال٤مطمظُُشمُمـُشمالُمذ، ،ُف

قنُفُيسٛمُّٙم٦م،ُوأشمب٤مقمُُرقُال٤مًمُِهُاعم٘مريزيُذمُرؤؾم٤مءُاًمٗمُِوقمدَُ،ُهُوم٤مؾمتٕمٗم٤مهأنُيستقزرَُُوأرادُاعم٠مُمقنُُ

ُ.(2/100ُ،101ُ"إقمالم")ُاٟمٗمردواُسمفُُمـُأراءُواعمٕمت٘مدات.ُسمٕمضُُم٤مُ،ُوأوردَُ"اًمثامُمٞم٦م"

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاًمٕم٘مقل.ف،ُوهقُاًمٗمْمقلُهمػمجعُأسمٚمَُُ(5)

ُشمٜمٍّمُُ(6) ُتقُّاًمذيـ ُأو ُتجُّوا ُأو ُشم٘مٚمٞمداًُدوا ُُمثالًُُسقا ُؾمٚمٞم٘م٦مٍُُ،ٔسم٤مئٝمؿ ُقمغمُُ،ُمـُدون ُهب٤م ي٘مدروا

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٔمر.اًمٜمّ

﴿ًمَِئاَلَُيُٙمقَنًُمِٚمٜم٤َمِسُقَمغَمُاهللُِطُمَج٦ٌمُ:ُإممُىمقًمفُأُٓشمرىُُ!اًمب٤مًمٖم٦م٦ُمُُسمؾُهللُاحلجُُّ،قنيمذبُاًمْم٤مًمُ ُ(7)

ؾُمِؾ﴾ ُاًمر  ُمل165 :]اًمٜمس٤مءُسَمْٕمَد ُوم٢مذا ُوهُُؾُمُاًمرُ  سمٕمد٦ُمٌُلؿُطمجُُّشمبَؼُ [، ُيم٤مٟم٧مُي١مُمُُِؿُملؾ، ُهبؿ، ٜمقا

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.!اًمس٤مُمٞم٦م٦ُمُُهللُشمٕم٤مممُقمٚمٞمٝمؿ،ُوهللُاحلجُُّاحلج٦مُُ

ُاإلُم٤ممَُُرطمؿَُُ(8) ُُمقٟٓم٤م ُيقمَُُاهلل ُسمف ُورمحٜم٤م ُواًمت٘م٤ميضُاًم٘م٤ميض، ُُ!اًم٘مْم٤مء ُهذا ُومام ّٓ ُُمُُُإ رةُٜم٤مومَُُمـ

ـُُُف،ٝمؿُُمـُيمالُمُُِومُُقماّمُُومؼميءٌُُاإلؾمالم٦ُُم٤ُُمُاإلُم٤ممُطمجُّة،ُأُمُّاعمٕم٤مَسُ طمجرُ وىمدُىم٤ملُاإلُم٤ممُاسم

ُاعمٙمُّ ُذم ُُ"قاقمؼاًمّّمُ"ل ُشمرجتف: ُاإلُ[(2/105ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")]اٟمٔمر ُقمب٤مرة ُٟم٘مؾ ُم٤ممُسمٕمد

ُاعمّمٜم  ُٟمسبف ُّسُ"ًُمٚمٖمزازم:ُُُػُاًم٘م٤ميضُُم٤م ُاًمٖمزازمُذمُيمت٤مسمف ُشمرجتف:ُُ"آىمتّم٤مد"ح ]اٟمٔمر

ُيردُُّ[(1/161ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن") ُوقمب٤مرشمُُسمام ُاعمّمٜم ه، ُإًمٞمٝم٤م ُاًمتلُأؿم٤مر قمغمُشم٘مديرُ-ُُُػُف

ُقمب٤مرشمَُيمقِنُ ُو٤م ُف، ّٓ ُدُُُإ ُذمُيمُُُّسُوم٘مد ُقمب٤مراٌتُقمٚمٞمف ُومٝمٛمَُ ُٓ-داًُطمَسُُتبف ُُم٤م ُاعمّمٜم شمٗمٞمد ،ُُُػُف
= 
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= 

ف،ُصٗمتُُ فُوٓيبٚمٖمٝمؿُُمبٕمثُُ وملُُدٍُحمٛمُُّٝمؿُاؾمؿُُٖمَُسمٚمَُُٜمٌػُوِصُ"وقمب٤مرشمف:٤ُُمُذيمره،شم٘مربُمُّ وٓ

ُمـُُ:ل،ُأيٜمػُإوُّ،ُومٝم١مٓءُقمٜمديُُمـُاًمِّمُةَُبقُّقمكُاًمٜمُادُُّالنٌُومُُُ:ي٘م٤ملًُمفُيمّذاسم٤مًُُقاُسمفُأنُّسمؾُؾمٛمٕمُُ

ومٞمّمؾُاًمتٗمِرىم٦مُ"]أي:ُذمُُ"ٔمراًمٜمُُّكُداقمٞم٦مَُحيرُ  يسٛمٕمقاُُم٤م ؿُملوم٢مّنُُ:فُأصالًُقاُاؾمٛمَُيسٛمٕمُُ اًمذيـُمل

ُواًمَزٟمَدىَم٦م سملم ُُ"اإلؾمالم ُصـ11ُاًمٗمّمؾ ُاًمٙمٗمر، ُسمف ُُم٤م ُطم٘مٞم٘م٦م ُاٟمتٝمكُ[ُمٚمت٘مٓم٤م84ًُُذم وم٤مٟمٔمرُ.

،ُُُػُذيمرهُاعمّمٜم ُيٜمحقُُمٜمحكُُم٤مُ،ُوهذآُفُدقمقشمُُِٚمقغُِسمُُُهؿًُمٕمدمُِامُقمذرُُفُدمدهُإٟمُّيمالُمَُ
ـُُ ُُوىمدُىم٤ملُاسم يبٖمضُاًمٖمزازمُُٓ"ُه:وهمػمُُُ[(5/514ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُبٙملاًمس 

ُ ّٓ حمٛمدُسمـ694ُُ ،ُحت٧مُر:5اًمٓمب٘م٦مُُ"ـمب٘م٤متُاًمِّم٤مومٕمٞم٦مُاًمُٙمؼمى"]أي:ُذمُُ"أوُزٟمديٌؼُُطم٤مؾمدٌُُإ

 .[42صـُ"اإلقمالم"]اٟمٔمر:ُذمُُطمجر اسمـُاهـُيمالمُُُ[ُمٚمت٘مٓم٤م6/201ًُُ...إًمخ،ُُحمٛمد

ُ:فُىم٤ملأٟمُُّتف[]ملُٟمٕمثرُقمغمُشمرجُ"اًمنمحُالديد"قمـُُ"اًمٜمسٞمؿ"ٗم٤مضملُذمُُم٦مُاخلَُوٟم٘مؾُاًمٕماّلُ

ُاعمّمٜم  سمٕمدُم٤م" ُيمالمٌُ"ُ:ُُػُذيمر ُسمريءٌُُ،ؾمديدٍُ همػمُهذا ُُاًمٖمزازم ُذم ُواًمذي ُُمثٚمف، يمت٤مبُ"ُمـ

ُُم٤م ٦مؾُوٟم٘مؾُُمـُيمالمُاإلُم٤ممُطمجُّومّّمُُصمؿُُّف،ظمالومُُُ"ىم٦ماًمتٗمرُِ ُردُ  اإلؾمالم ُأيُُّومٞمف قمغمُهذاُُامُردُّسمٚمٞمغ،

ُُم٤م ُإًمٞمف ُومٙمٞمػُيٜمس٥م ُاًمب٤مـمؾ، ُؿمديدُُُاًم٘مقل ُقمٚمٞمفُهق ُُ،اًمٜمٙمػم ُذم ُوىم٤مل ُيمالمٌُ"آظمره: ُُوهق ُطمؼ 

،ُومّمؾُذيؾُُم٤مُىمبٚمفُذمُحت٘مٞمؼ3ُ،ُاًمب٤مب4ُاًم٘مسؿُُ"اًمٜمسٞمؿ"]ُ"قمـُوم٤مضؾُومْمالًُُ،يرشم٤مبُومٞمفُقم٤مىمؾ ٓ

ُاهـ.ُ[6/341ُ،342اًم٘مقلُذمُإيمٗم٤مرُاعمت٠مّوًملم،ُ

،ُطم٤مُمدٍُُأسم٤مًُم٘مٞم٧ُمُ"ُ:[(6/72،ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُسمٙمرُسمـُاًمٕمريبُهُأسمقٚمٛمٞمذُُىم٤ملُشم

ُاًمٕمٚمؿُُ ي٤مُ:ًمفُاًمٖمزازمُذمُاًمٓمقاف،ُيٓمقفُوقمٚمٞمفُُمرىمٕم٦م،ُوم٘مٚم٧ُمُُوهقُاإلُم٤ممُحمٛمد ُواًمتدريُسُُؿمٞمخ!

ٞمٝم٤متُعم٤مُهَُ"ى،ُوم٘م٤مل:ُتدَُٕم٤مملُاعمٕم٤مرفُهُيُقركُإممُُمَُ٘متدى،ُوسمٜمُؽُيُُ،ُوسمُِوم٠مٟم٧مُصدرٌُُ!وممًُمؽُُمـُهذاأَُ

ُاخل٤مًمؼُإومقلُقمغمُُمّم٤مسمٞمحُإصقل،ُومتبلّمُُٛمقُسُؿُمُُأذىم٧ْمُُ،اإلرادةُومٚمؽدةُذم٤ُماًمسٕمُـمٚمعُىمٛمرُُ

ُُ:رسم٤مبُإًمب٤مبُواًمبّم٤مئرٕ ُي٘مقل:ُٟمِمدَُأوُوص٤مئر،ُعم٤مُـمبعُقمٚمٞمفُراضمعٌُُإذُيمؾ 

ُسمٛمٕمزلُشمريم٧ُمُ ُوًمبٜمك ًُمٞمغم ُهقى

ُ

ُأوُُّوسُتُُ ُُمّمحقب ُُمٜمزلإمم ُل

ُ ُإيمقانُُوٟم٤مدشمُْ ُأضمبتُُطمتُُّٜمل ُٝم٤مك

ُ

ُأهّيُُ ُاًمّسُأٓ ُر٤ُُم ُوم٤مٟمزلو٤َُمري ُيدك

ُ ُاًمٜمّ ُدار ُذم ُسمٕمزيٛم٦مومٕمرؾم٧م ُدى

ُ

ُسمٛمٕمزلُيىمٚمقبُذوُ ُاًمتٕمريػُقمٜمٝم٤م

ُ ُهمزًًُُٓم٧ُمُهمز ُأضمدُ ومٚمؿُرىمٞم٘م٤مًُُلؿ

ُ

ُٟمس٤مضم٤مًُُُ ُُمٖمزلًُمٖمززم ُومٙمّست

ُ= 
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= 

ُ ُذم ُ"سٞمؿاًمٜمّ"وىم٤مل ـُّ": ُئم ُومٙمٞمػ ُهذا ُؾمٛمٕم٧م ُواشمُُّوإذا ُاًمٗمالؾمٗم٦م ُظمراوم٤مت يمت٤مبُ"ب٤مع

ُاهللُ يُرؾمقلسملمُيدَُُاعمِم٤ميخُاًمٖمزازمَُُيٜم٤مدي٤منُسمخالومف،ُوىمدُرأىُسمٕمُضُُ"اإلطمٞم٤مء"وُ"اًمتٝم٤موم٧م
ـَُُيِمٙمقُُمـُؿمخصٍُ ُ"فاًمرضبُوأعمُُُوسمفُأصمرُُُوم٤مٟمتبفَُُ،فُسم٤مًمسٞم٤مطسمرضسمُُُِاهلل ومٞمف،ُوم٠مُمرُرؾمقُلُُـمٕم

ُاًمب٤مب4ُاًم٘مسؿُُ"اًمٜمسٞمؿ"] ،3ُ ُاعمت٠مّوًملم، ُىمبٚمفُذمُحت٘مٞمؼُاًم٘مقلُذمُإيمٗم٤مر ُومّمؾُذيؾُُم٤م ،6/340ُ،

ُ.!واًمٕم٤مومٞم٦مُاًمٕمٗمقَُُاهـ.ُٟمس٠ملُاهللَُُمٚمت٘مٓم٤ًم[341ُ

ُُمـُقمج٤مئ٥مُىمّمِّمُُوأيْم٤مًُ ُذمُُف ُأيْم٤مًُُ"اًمٜمسٞمؿ"ُم٤م ُقمـ ُصمالثُيمراريس، ُٟمحق ُسمٕمد اإلُم٤ممُ،

ُؾمٞمُّ ُسم٤مهلل ُأيباًمٕم٤مرف ُاًمِّمُ دٟم٤م ُاحلسـ ٤ُُمذزم ُشمرجتف: ُاًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر ُؿمٞمخُ[(5/568ُ"هدي٦م ،

ُاًمٕمَُ ُاًمِم٤مذًمٞمُّٚمٞمُّاًمسٚمسٚم٦م ُأٟمُُّ،٦م٦م ُسمف-ف ُُ-رمحفُاهللُشمٕم٤مممُورمحٜم٤م ذمُاعمسجدُإىمَمُذمُُاضٓمجٕم٧ُمُ"ىم٤مل:

صٚمقاتُ-ؾُؾُمُإٟمبٞم٤مءُواًمر ُُجعُُُ:ىم٤مًمقاُ؟ُم٤مُهذاُالٛمعُ:،ُوم٘مٚم٧ُمُأومقاضم٤مًُُيمثػمٌُُٚمٌؼُومدظمؾُظَمُُ،وؾمطُاحلرم

ًُمٞمِمٗمٕمقاُذمُطمَسُىمدُطمرُضُُ-فُقمٚمٞمٝمؿاهللُشمٕم٤مممُوؾمالُمُُ ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُجلمُاحلاّلُوا

قمٚمٞمفُُضم٤مًمٌسُُٜم٤مُإممُاًمتخ٧مُوم٢مذاُٟمبٞمُ ُُمٜمف،ُومٜمٔمرُتُُوىمٕم٧ْمُُأدٍبُُذمُإؾم٤مءةُُُِحمٛمدٍُ قمٜمدُ[(5/251

غمُإرضُضم٤مًمسقن،ُُمثؾُإسمراهٞمؿُوُمقؾمكُوقمٞمسكُقمُ-اهللُقمٚمٞمٝمؿُصٚمقاُتُ-إٟمبٞم٤مءُُه،ُوجٞمعُُٟمٗمراد٤ُِمسم

:ُؽُىمٚم٧َمُإٟمُّ"وم٘م٤ملًُمف:ُُُداًُحمٛم٥ُُّمُُمقؾمكُٝمؿ،ُومخ٤مـمَُيمالُمَُُعُُؾمٛمَُأٟمٔمرُوأُ،ُومقىمٗم٧ُمُقحُوٟمُُ

ُُ،ُوم٘م٤ملُُمٜمٝمؿُواطمداًُ،يِنُرُِوم٠مَُُ"تلُيم٠مٟمبٞم٤مءُسمٜملُإرسائٞمؾأُمُُّقمٚمامءُُ" وأؿم٤مرُإممُاًمٖمزازم،ُومس٠مًمفُُ"هذا":

ُيٓم٤مسمَؼُُيٜمبٖملُأن١ُماَلُاًمّسُُسم٠منُُّقمٚمٞمفُُمقؾمكُُوم٤مقمؽمَضُُسم٦م،أضمقُُِ،ُوم٠مضم٤مسمفُسمٕمنمةُِؾم١مآًُُُمقؾمكُ

ُُُمقؾَمك﴾ ﴿َوَُم٤مُشمِْٚمَؽُسمَِٞمِٛمٞمٜمَِؽَُي٤مُ:ئٚم٧َمُؾُمُ"وم٘م٤ملًُمفُاًمٖمزازم:ُُ!قمنمةُ،ُوالقاُبُواطمد١ٌُُماُلُ،ُواًمّسُالقاَبُ

ُ:٤ُمذزمُُىم٤ملُاًمِّمُُيمثػمة،ُل٤مُصٗم٤مٍتُُدَتُومٕمدُُّ[،18 ]ـمف:ُ﴿ِهَلُقَمَّم٤مَي﴾ُ:ويم٤منُالقابُ،[17 ]ـمف:
ُأٟم" ُُمتٗمٙمُ ومبٞمٜمام ُضم٤مًمس٤مًُويمقٟمُُُِدٍُحمٛمُُّىمدر٦ُُِمذمُضمالًمُر٤ٌُم ُاًمتخ٧مُسم٤مٟمٗمرادُُِف ُقمغم ُواًمب٘مٞم٦م قمغمُُه،

ُزىمُُّ:إرض ُؿمخٌصُإذ ُزىمُّسمرضمٚمُُِٜمل ُسم٘مَُُ،وم٤مٟمتبٝم٧ُمُُج٦مُمزقم٦ُُِمًُف ُىمٜم٤مديَؾُِمٕمُِيُُُؿٍُٞمُّوم٢مذا ُوم٘م٤ملُؾ ُ:إىمَم،

ُُمـُٟمقرُِٚمُِظُمُُاًمٙمَؾُُوم٢منُُّ:شمٕمج٥م ٓ" ُ٘مقا ُُأىم٤مُمُُومٚماّمُُ،ٖمِمٞم٤مًُُمُُُومخررُتُ"ُ:-ىم٤مل-ُ"ه ُأوم٘م٧ُمُُةَُالاًمّّمُقا

ُيقُمُُِومٚمؿُُؿَُٞمُّاًم٘مَُُوـمٚمب٧ُمُ ُإمم ُهذاأضمده ُُ"اًمٜمسٞمؿ"]ُ"ل ُاًمب٤مب4ُاًم٘مسؿ ،3ُ ُومّمؾ، ،6/397ُ

ُوإٟمُُّسمتٍّمف[ ُٟمٍمةًُُامُذيمرُتُاهـ. ُاإلُم٤ممُطمجُُّهذا ُفُيقمَُسمج٤مهُُِ،ينُاهللُيٜمٍَمُ أنُرضم٤مءًُُ،اإلؾمالم ٦ملذا

ُقن،ُسمٜمُ وُٓيٜمٗمعُُم٤مٌلُ ٓ ّٓ ُُةَُىمقُّ وُٓطمقَلُ وُٓوٟمٕمؿُاًمقيمٞمؾ،ُاهللُُٜم٤مُؾمٚمٞمؿ،ُوطمسبُُُسم٘مٚم٥ٍمُُـُأشمكُاهللَُُمَُُإ ّٓ ُإ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُ.!سم٤مهللُاًمٕمكمُاًمٕمٔمٞمؿ
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ُوُ،(1)"ىم٦ماًمتٗمرُِ" ـَُـُوم٤مرَُُمَُُيمؾ  ُ:سمٙمرٍُُىم٤ملُاًم٘م٤ميضُأسمقُ،اعمسٚمٛملمُأوُوىمػُأوُؿمَؽُُقُدي

ُيمٗمرُِاشمُُّاإلج٤معَُوُاًمتقىمٞمَػُُٕنُّ" ُقمغم ُوىمَػُومٛمَُُ،هؿٗم٘م٤م ُيمذُُّـ ُوم٘مد ُذًمؽ ُاًمٜمَصُذم ُب

ُُوأُاًمتٙمذي٥ُمُوُ،ومٞمفُأوُؿمّؽُُ،اًمتقىمٞمَػُو ُي٘معُُومٞمفُُٓاًمِمؽ  ّٓ ُاٟمتٝمك.ُ(2)"ُمـُيم٤مومرٍُُإ

ومٞمفُوُ(3)"اعمستّمٗمك"فُُمـُٟم٘مؾُيمالُمَُوُ،اًمٖمزازمُسب٦مُإممؿُذمُاًمٜم ُشمٙمٚمُُّٗم٤مضمُلُواخلَُ

ُ"ُ:-يٕمٜملُاًمٕمٜمؼمي-فُىمقًمُُ َُؾُاحلُُِٕنُُّ:سم٤مـمٌؾُُ"يم٤مًمٗمروع٤ُمتُُمّمٞم٥ٌمُٕم٘مٚمٞمُّذمُاًمُجمتٝمدٍُُيمؾ 

ُأصح٤مسمُُىمدُأٟمٙمَُوُختتٚمػُسمخالفُاًمٕم٘م٤مئد،ُاحلرُم٦مَُو ُُفره ُأىمبَُإٟمُّ"وىم٤مًمقا: حُُمـُُمذه٥مُف

ُ.(4)"ه١مٓءُػُسمفُُمذه٥َمُزيُّوُٚمفومَّمُ آظمرُُم٤مُإمم...ُال٤مطمظ

 هداية

ُاًمٕمٜمؼمَيُواوم٦َُُمُُجديُّاًمٜمَُ ُومُِىمُُووم٤مرَُُاًمٔم٤مهري،ُداودَُوُاعمٕمتززمَُُ٘مقا ُيمامُإُمُُّرَقُقا ٦م،

ُاًمب٤مببُُدُُمٙمٚمُّؿمدُّ ُ-سمحٛمدُاهلل-ىمدُومرهمٜم٤مُوُ(5)"ومّمؾُاخلٓم٤مب"ذمُضمقابُُ،ٝمؿُذمُهذا

ُ.قابُمـُإفمٝم٤مرُاًمّّمُُ"شمٚمخٞمصُاحلّؼُ"ذمُ

                                                          

ُ.ه505طم٤مُمدُحمٛمدُاًمٖمزازم،ُشمقذّمُؾمٜم٦مُ ًمإلُم٤ممُأيبُ"ومٞمّمؾُاًمتٗمِرىم٦مُسملمُاإلؾمالمُواًمزٟمدىم٦م"أي:ُُ(1)

ُ(.6/64ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم".ُو2/275ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")

ُإطمٙم٤ممذمُشمٍّمفُوضم4ُاًم٘مسؿُُ"اًمِمٗم٤م"ُ(2) ُاًمب٤مبُُقه ُاهلل3ُ...إًمخ، ُشمٕم٤ممم ذمُطمٙمؿُُمـُؾم٥ّم

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م169ُ،170ًُُ،ُصـ2...إًمخ،ُومّمؾُذمُحت٘مٞمؼُاًم٘مقلُذمُإيمٗم٤مرُاعمت٠مّوًملم،ُالزءُ

ذمُىمٞم٤مسُاًمِمبف،ُُمس٠مًم٦م:ُآضمتٝم٤مدُذمُاًمٕم٘مٚمّٞم٤مت،3ُُذمُأصقلُاًمٗم٘مف،ُاًمب٤مبُُ"اعمستّمٗمك"أي:ُُ(3)

ُ.ه505حمٛمدُسمـُحمٛمدُاًمٖمزازم،ُاعمتقرّمُؾمٜم٦مُُطم٤مُمد اإلؾمالمُأيب :ًُمإلُم٤ممُطمّج٦م349ُ،350صـ

ُ(.2/551ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م6/342ًُُ...إًمخ،ُُ،ُومّمؾُذيٚمفُسمفُُم٤مُىمبٚمفُذمُحت٘مٞمؼ3،ُاًمب٤مب4ُاًم٘مسؿُُ"اًمٜمسٞمؿ"أي:ُذمُُ(4)

رؾمقلُاًمَبَداُيق،ين،ُاعمتقرّمُ ًمٚمِمٞمخُومْمؾُ"ومّمؾُاخلٓم٤مبُسملمُاًمٜمّبلُوأطمزابُقمدوُاًمقّه٤مب"أي:ُُ(5)

ُ(.70صـُ"شمذيمرةُومْمؾُرؾمقل")ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُه.1289ؾمٜم٦م
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ُص٤مطم٥مُ ُاعمحٛمديُّ"ىم٤مل ُاعمتب٤مدرةُُُاًمبدقم٦مُُو"ُ:"٦ماًمٓمري٘م٦م ُهل ُآقمت٘م٤مد ُمـُُذم

ُاًمبدقم٦مُِ ُومبٕمُْمُُأهؾُِوُالقىوُعُِاعمبتدُِوُإـمالق ُيمٗمرٌُإهقاء، ًُمسمٕمُْمُوُ،ٝم٤م ُسمف،ٝم٤م ُٞمس٧م

ُأيمؼمًُُمٙمٜمُّو ُيمّؾُُٝم٤م ُطمتُُّيمبػمةٍُُُمـ ُاًمٕمٛمؾ، ُاًم٘متؾُِذم ًُمٞمسُومقىمَُوُٟم٤م،اًمزُ وُك ُٝم٤م ّٓ ُ،اًمٙمٗمرُُُإ

ُهذهُاًمبدقم٦مُُِضدُ وُ،ذمُآضمتٝم٤مدُومٞمفًُمٞمسُسمٕمذر،ُسمخالفُآضمتٝم٤مدُذمُإقمامل٠ُمُُاخلٓمو

ُ.(1)"الامقم٦مو٦ُماًمسٜمُّ أهؾُاقمت٘م٤مدُُ

 عالبدعة وحكم ادبتد  

ُ ُ"اعم٘م٤مصدُذح"وذم ُاًمبٖمُضُدُِاعمبتُطمٙمؿُُ": ُقمٜمف،ُاإلقمراُضُوُاًمٕمداوةُُوُ(2)ع

                                                          

ُ.9ذمُاًمبدع،ُصـ2ُذمُآقمتّم٤ممُسم٤مًمٙمت٤مب،ُاًمٗمّمؾ1ُُاًمب٤مبُُ"اًمٓمري٘م٦مُاعمحٛمدي٦م"ُ(1)

لمُوقمنميـُٜمتَُسم٤مصمُسمٕمدُووم٤مشمفُُ،دوةُاعمخذوًم٦مُاعمردودةُاعمٓمرودةُاحل٤مدصم٦مقمغمُاًمٜمُُّمٜمفُُهذاُردُ ُ(2)

ُردُ ؾمٜم٦مًُ ُسمؾ ُاًمٕماّلُُ، ُُمـ ُاًمتٗمت٤مزا،ين َُصُ-ُم٦م ُاًمّرُقمٚمٞمف ُاًمرسمُّقب ُـم٤مئٗم٦مٍُُ-٤م،ينمح٦م ُشم٤مًمٗم٦مٍُُطم٤مئٗم٦مٍُُقمغم

ُُطمدصم٧ْمُ ُووم٤مشمف ُأنُُّوم٢منُُّ:ٜملمُمـُاًمّسُُلمسمٛمئُُِسمٕمد ُاعمخذوًملمُزقمٛمقا ُُاًمقدادَُُه١مٓء ُأهؾُمع

،ُسمؾُةٌُصال وُُٓمٜمفُصقمٌُي٘مبؾُُملُكًُمقُشمريمفُأطمدٌُب٤مد،ُطمتُّقمغمُاًمٕمُُِومريْم٦مٍُُعُواًمٗمس٤مد،ُأهؿُ دَُاًمبُِ

ُأنُّضمٜم٤منٍُُدظمقَلُُومالُإيامنَُ ٓ ُوزقمٛمقا ُيم٘متؾُاًمرَُقمغمُاعمبتدُُِاًمردُُّ، ُوأٟمُّضمؾُٟمٗمَسُقم٦م ُٓف، شمٜمبٖملُ ف

ُُاعمس٤مءةُُ
ٍ
ُرء ُوقمدُُّذم ُإُمقر، ُحمٛمدٌُٟم٤مفمٛمُُُُمـ ُاًمٙم٤مٟمُُْٝم٤م ُُقريٗمُُقمكم ُشمرجتف: ٟمزه٦مُ")]اٟمٔمر

ُر:ُ"اخلقاـمر ُاًمٕملم، 471ُطمرف ،8/470ُ ُاًمْمالًموؤر يمَؾُُ[(474، ُاًمر٦ُُّمُِس واومضُُمـ

ُواًمٜمَ ُديٜمُِيُّٞمنَمُواًمقه٤مسمٞم٦م ُوطمر٦ُّمُوهمػمهؿُُمـُيمؼماء ُاًمردَُف، ُوضمٕمَُُم ٝمؿُيم٤مخلالفُظمالومََُُؾُقمٚمٞمٝمؿ،

ُقمتق٦ُّمُإرسمٕم٦م،ُوقمتَُإئٛمُُّسملم ُذمُيمتبُِومٍَمُُيمبػماًُُاًُقا ُوأنُّقمغمُاحلّؼُُاًمٙمَؾُُأنُُّ:ٝمؿطمقا شمٕم٤مممُُاهللَُ،

ُذًمؽُُمـُاًمٙمٗمري٤متُواًمْمالٓت. إممُهمػم...ؾمقاءُُ،ُويٜمٔمرُإًمٞمٝمؿُسمٜمٔمرٍُقمٜمٝمؿُجٞمٕم٤مًُُراضٍُ

ُاٟمتدبًُمٚمردُّ ُقمٚمامءُُُوىمد ُالٜمديُّاًمسٜمُّقمٚمٞمٝمؿ ُإىمٓم٤مر ُُمـ ُويم٤منُُم٘مد٦ُّم ُاسمـجٕمُُِم٦ُُم، ػُاعمّمٜمُ ُٝمؿ

ُاًمٕماّلُ ق،ينُايُُدَُاًم٘م٤مدرُاًم٘م٤مدريُاًمبَُ ٤مهُقمبدُمقٟٓم٤مُاًمِّمُُ،٘ملماعمح٘مُ  ظم٤مت٦مُُُ،حقلاًمٗمُُ شم٤مُجُُ،ؾمقلًمٚمرُُّمُحم٥م 

ُُ:همٗمرُ-،ُوًمٚمٕمبدُاًمْمٕمٞمػُ[(279ُ،8/294اًمٕملم،ُر:طمرفُُ"ٟمزه٦مُاخلقاـمر")]اٟمٔمرُشمرجتف

ُأضمٚمُ ُذمُردُ ُيمت٥ٌمُُ-شمٕم٤مممًُمفُاهللُ ُُمـ ُاعمخذوًملم، ُقمٚمامءُُه١مٓء ُارشمْم٤مه٤م ُومتقىُىمد ُاحلرام،ُُٝم٤م اًمبٚمد

ُضمِػُلمُسمرَُومت٤موىُاحلرُمَُ"ٝم٤مُٞمتُُؾمٛمُُّ،ٔم٤مم،ُوهللُاحلٛمدُقمغمُضمالئؾُاإلٟمٕم٤ممقمُُِقاُقمٚمٞمٝم٤مُسمت٘مرئم٤مٍتُفموىمرُّ
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ـُُوُاإله٤مٟم٦مُُو ـُُاًمٚمَُوُاًمٓمٕم ُ.(1)"فٚمٗمَُةُظَمُالاًمّّمُُيمراه٦مُُوُ،ٕم

ُمـُ":٤ُمًُأيْمومٞمفُوُ.(2)"ذمُاًمٗمروعُسمدقم٦مًُُٗم٦مَُـُضمٕمؾُاعمخ٤مًمَُٚملمُُمَُُمـُاعمبٓمُِو"ُوومٞمف:

ُُمَُٚمَُٝمَُالَُ ُسمدقم٦مًُيٙمـُذمُزُمـُاًمّّمُُملُأُمرٍُ ـُجيٕمؾُيمَؾ٦ُم ُيٙمـُدًمٞمٌؾُُمل إنوُُمذُمقُم٦م،ُح٤مسم٦م

ُبحُِىمُُُقمغم هقُُاعمرادَُُيٕمٚمٛمقنُأنُُّٓوُ(3)ش!إُمقر٤ُمِتُصمَُدَُحُمُْو٤ُميمؿإيُّ»:ُسم٘مقًمفُُٙم٤مًُف،ُتس 

                                                          

= 

ُومٚمُُْقمغمُضالِٓتُُـمالعَُآُـُأطم٥َمُومٛمَُُ،ه(1317)ُ"لماعمَُُدوةُِٟمَُ ُاهللُشم٘مبُُّ،ٓم٤مًمٕمٝم٤مٞمُُه١مٓء شمٕم٤مممُُٚمٝم٤م

ُ.!آُملمُ،رةٟمٞم٤مُوأظِم٦ُمُذمُاًمدُّاًمسٜمّ لُهب٤مُوأهَؾُل،ُوٟمٗمٕمٜمُِشمّم٤مٟمٞمٗمُُِوجٞمعَُ

ـُشمٕم٤مممُُمٜمٝم٤مُوُمُُِأقم٤مذٟم٤مُاهللُ-اًمّمامُُٛمٞم٤مء،ُواًمبٚمٞم٦مُِاًمٕمَُُذمُهذهُاًمٗمتٜم٦مُُِلمُسم٤محلّؼُاًم٘م٤مئٛمُُِـُأؿمدُ وُمُِ

ُاًمزَُُوطمٞمدُُُ-سمالء يمّؾُ ُاًمس  ُطم٤مُمل ُُم٤مطمُلُُمـ، َُصُاًمٗمُُِٜمـ، ُاًم٘م٤ميضُقمبددي٘مُُتـ، ُاحلٜمٗملُُٜم٤م اًمقطمٞمد

ُاهللُ-آسم٤مديُ ودُاًمٕمٔمٞمؿاًمٗمردَُ ُوىمعُـمبعُُُ-ذوُإي٤مديُطمٗمٔمف ـُُِاًمذيُسم٠مُمره ُاعمت يػ،ُاًمنّمُُهذا

ُاًمتٕمٚمٞمِؼُُوشم٠مًمٞمُػُ ُوم٤مطمتٗمؾُاطمتٗم٤مًُٓاًمٚمُُّهذا ُوسفُأُمقآًُٓمٞمػ، ُوٟمٍمُاحلَؼُ، ،ُوىمٝمرُضالًُُٓ،،

ٜم٤مُٜم٤مُوطمبٞمبُُصدي٘مُُُ،اًمٙمراُم٦مُآؾمت٘م٤مُم٦م،ُيمٜمزُُُضمبُؾُُ،اًمٙم٤مُمؾُواًمٗم٤مضُؾُُ.وُمآًُُٓءاًُسٜمكُسمداحلُُُومجزاهُاهللُ

ُٗملُاعمحدُ يصُأمحدُاحلٜمَُمقٟٓم٤مُاعمقًمقيُحمٛمدُوَُ فُاهللُضمٕمٚم-ُ"ٞم٧ْمُٞمكمُهِبُْسمُِ"،ُٟمزيؾُقريتُوـمٜم٤مًُثُاًمس 

ُ-شمٕم٤ممم ٛمفُاهللؾمٚمُّ-ُفوم٢مٟمُُّ:-ـُشمثبٞم٧مأطمَسُُتفُقمغمُاحلّؼُلم،ُوصمبًُّمٚمٛمبتدقمُُِيـ،ُوىم٤مُمٕم٤مًًُمٚمدُُّشمٕم٤مممُٟم٤مساًُ

يستخٗمفُاًمذيـُ فُوصدره٤م،ُوًمٙمـُملؿمٞمخُُِوشمٚمٛمٞمذَُُ،دوةٗمقريُاعمذيمقرُٟم٤مفمؿُاًمٜمُّاًمٙم٤مٟمُُْيم٤منُشمٚمٛمٞمذَُ

ُُفُسمٕمدُصمبقت٤م،ُوىمدُيم٤منُُمٕم٤مؿُمُُىمدمَُُشمزَلُ قاُأناؾمتٓم٤مقمُُ قىمٜمقن،ُوُم٤ميُُ ٓ ت٤مُقمَُ-ُُمـُسمٞم٧مُٟمدوي 

ُ-شمٕم٤مممُٛمفُاهللُؾمٚمُّ-ٜم٤مُطمبٞمب٤َُُمضَؾُه،ُوًمٙمـُاًمٗمإرضارَُُهُىم٤مصداًُوم٘مٓمعُإدرارَُُ-ٖمكىُوسمَُك،ُواقمتدَُٖمَُوـمَُ

ُ،لذاُد،ُوهقُأهٌؾُؿمّدُإرؿَمُإَُُ،دُّؾَمُدُإَُؾَمُفُإَُٞمتُُؾمٛمَُُيـ،ُومٛمـُيقُمئذٍُٟمٞم٤مُقمغمُاًمدُ رُاًمدُّيٙمـًُمٞم١مصمُِ مل

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.!أجٕملم،ُآُملمُـُُمـُهذا،ُرمحٜم٤مُاهللُوٕطمَسُ

ُ.231،ُصـ5 ،ُالزء8،ُاعمبح٨م3ُُاًمسٛمٕمّٞم٤مت،ُاًمٗمّمؾُذم6ُاعم٘مّمدُُ"ذحُاعم٘م٤مصد"ُ(1)

ُ.230،ُصـٟمٗمسفاعمرضمعُُ(2)

ُقمـ،651ُ،ُصـ4607 أّولُيمت٤مبُاًمسٜم٦ّم،ُسم٤مبُذمًُمزومُاًمسٜم٦ّمُر:ُ"اًمسٜمـ"داودُذمُ أظمرضمفُأسمقُ(3)

وهقُمّـُٟمزلُُسمـُؾم٤مري٦مُاًمٕمرسم٤مَضُُوطمجرُسمـُطمجرُىم٤مٓ:ُأشمٞمٜم٤مُٛمروُاًمسٚمٛملاًمرمحـُسمـُقمَُ قمبد

ُ ُقَمغَمُومٞمف َٓ َُُم٤مُ﴿َو َُأضِمُد َٓ ُ ُىُمْٚم٧َم ًُمَِتْحِٛمَٚمُٝمْؿ َُأشَمْقَك َُُم٤م ُإَِذا ـَ ُقَمَٚمْٞمِف﴾ اًَمِذي ُ[92 ]اًمتقسم٦م:َُأمْحُِٚمُٙمْؿ

ُأشمٞمٜم٤مكُزائريـُوقم٤مئديـُوُم٘متبسلم،ُوم٘م٤ملُاًمٕمرسم٤مُضُومسٚمُّ ُاهللُ ًُمٜم٤مُرؾمقُلُ:ُصغّمُٛمٜم٤م،ُوىمٚمٜم٤م:
وم٘م٤ملُُ،ُمٜمٝم٤مُاًم٘مٚمقُب٧ُُْمُضمٚمُّوُسمٚمٞمٖم٦ًمُذروم٧مُُمٜمٝم٤مُاًمٕمٞمقُن،ُققمٔم٦مًُٜم٤مُُمَُؾُقمٚمٞمٜم٤مُومققمٔمَُأىمبَُُ،ُصمؿُّذاتُيقم

= 



 343 ميما الخاتمة في مبحث اإل

ُك.اٟمتٝمُ(1)"ًمٞمسُُمٜمف يـُُم٤مذمُاًمدُ ُجيٕمَؾُ أن

٦ُمٌُٝمؿُُمبٜمٞمُُّمذهبُُِأقمِم٤مرُُِشمسٕم٦مَُُن٠ُّميموُىمقنُذمُهذهُالٝم٤مًم٦م،ٖمرَُٝمؿُُمُُسم٠مجٕم٦ُُِمُُجديُّواًمٜمَُ

ُومب٤محلَُُقمغم ُاًمبٓم٤مًم٦م، ُُاعمٕم٤مضدَُُٟمذيمرَُ أنُرّيُهذه ُاإلُم٤ممُُُومٜم٘مقل:ُ"اعم٘م٤مصد"ًمِم٤مرح ُىم٤مل

ُقمُذمُاًم٘مٞم٤ممُإذاُىم٤ممَُاًم٘مَُُ٘م٦مُُُمقاومَُُ:اخل٤مُمسُإدُبُ"امع:ُاًمّسُ ذمُسم٤مبُ"اإلطمٞم٤مء"اًمٖمزازمُذمُ

ُوَُُواطمدٌُ ُذم ُهمػمُضمدٍُُمٜمٝمؿ ُُمـ ُرُِ ص٤مدق،
ٍ
ُىم٤ممَُشمٙمٚمُّوُي٤مء ُأو ُهمػمُسم٤مظمتٞم٤مرٍُُػ، ُإفمٝم٤مرُِ ُمـ

ُالامقم٦مُُوُضمد،وَُ ُاعمقاومَُُالسمدُّومُ،ىم٤مُم٧مًُمف ُومذًمؽُُمـُمـ ُيمذًمؽُإنوُحب٦م،أدبُاًمّّمُُ٘م٦م،

ُص٤مطم٥مُاًمقَُُمقاومَُُقمغمُاًمٕمامُم٦مُُِسمتٜمحٞم٦مُُِـم٤مئٗم٦مٍُُقم٤مدةُُُضمرْتُ ُؾم٘مٓم٧ْمُ٘م٦م ُإذا أوُُ،فقمامُمتُُُضمد

ُحب٦مسـُاًمّّمُذمُهذهُإُمقرُُمـُطُمُُ٘م٦مُُفُسم٤مًمتٛمزيؼ،ُوم٤معمقاومَُقمٜمفُصمقسمُُُؾم٘مطَُُاًمثٞم٤مبُإذاُٚمعُِظَمُ

سم٠مظمالىمٝمؿ،ُيمام٤ُُمسُِاًمٜم٦ُُّم٘مُمـُخم٤مًمَُُٓسمدُّ،ُورؾمؿٌُُقمٍُىمًَُُمٙمّؾُوُِم٦م،قطمُُِمُُُٗم٦مُُإذُاعمخ٤مًمَُُ:نمةاًمٕمُِو

٥مُاًم٘مٚم٥مُٞمشمٓمٞموُٚم٦م،اعمج٤مُمَُوُنمة،سـُاًمٕمُِومٞمٝم٤مُطُمُُامُإذاُيم٤مٟم٧مُأظمالىم٤مًُؾمٞمُُّ،ُٓ(2)وردُذمُاخلؼم

ُُ"ح٤مسم٦ماًمّّمُ يٙمـُذمُقمٝمدُملُذًمؽُسمدقم٦مٌُُإنُّ"ُ:اًم٘م٤مئؾُىمقُلُوُدة،سم٤معمس٤مقمَُ ؿُحيٙمَُ ُم٤مُومٚمٞمسُيمؾ 

ُُمٜم٘مقًُٓ ُقمـُاًمّّمُُسم٢مسم٤مطمتف يٜم٘مؾُ ملوُهب٤م،ُُمقراًُُم٠م٦ُمًُؿُؾمٜمُّشمزاطمُُِسمدقم٦مٌُُاعمحذورُُوُ،ح٤مسم٦م

                                                          

= 

ُشمٕمٝمدُإًمٞمٜم٤م؟ُوم٘م٤ملُ!ُمقدعُُمققمٔم٦مٌُُذههُيم٠منُُّ!اهلل رؾمقَلُ :ُي٤مىم٤مئؾ ُ،ٞمٙمؿُسمت٘مقىُاهللوِصُأُُ»:ُومامذا

ُقمبدُ!واًمٓم٤مقم٦مُُِٛمعُِواًمّسُ ُُمَُوم٢مٟم٤ًُُّم:طمبِمٞمُاًُوإن ُُمٜمٙمؿف ُيٕمش ُاظمتالوم٤مًُومسػَمُُسمٕمديُـ ،ُيمثػماًُُى

ُاًمر٦ُُّمُِلُوؾمٜمّتُِٞمٙمؿُسمسٜمّومٕمٚمَُ ُاؿمديـُاعمٝمديلماخلٚمٗم٤مء ُقمَُٙمقتّسُ، ُهب٤م ُا ُسم٤مًمٜمَْم  ُقمٚمٞمٝم٤م ُوإيُّقاضمُِقا ٤ميمؿُذ،

ُ.شضالًم٦مُسمدقم٦مٍُُحمدصم٦ٍمُسمدقم٦م،ُويمّؾُُيمَؾُُوم٢منُُّ:صم٤متُإُمقروحمدَُ

ُ.232،ُصـ5 ،ُالزء8،ُاعمبح٨م3ُذمُاًمَسٛمٕمّٞم٤مت،ُاًمٗمّمؾ6ُُاعم٘مّمدُُ"ذحُاعم٘م٤مصد"ُ(1)

قمـُ،5464ُ،6/2018ُ،2019ُ يمت٤مبُُمٕمروم٦مُاًمّمح٤مسم٦م،ُر:ُ"اعمستدَرك"أظمرضمفُاحل٤ميمؿُذمُُ(2)

وؿمبؽُسملمُُش؟ذمُطمث٤مًم٦مُإذاُيمٜم٧َمُُيمٞمػُأٟم٧َمُُ!رذَُ أسم٤م ي٤م»ُ:اهللُ ىم٤مل:ُىم٤ملُرؾمقُلُُُذرُ  أيب

ُ،ٝمؿسم٠مظمالىم٤ُُِمَسُقاُاًمٜمّ٘مُُظم٤مًمُُِ!اصؼِمُُْاصؼِمُُْاصؼِمُْ»؟ُىم٤مل:ُومامُشم٠مُمر،ينُ!اهلل رؾمقَلُ :ُي٤مىمٚم٧ُمُُ،فأص٤مسمٕمُِ

ُ.شقهؿُذمُأقماملؿٗمُُوظم٤مًمُِ
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ُُٝمُلُاًمٜمَُ
ٍ
ُملاًمدُّ قمٜمدُاًم٘مٞم٤ممُُوُُمـُهذا،ُذمُرء ًُمٚمداظمؾ ُاًمٕمرب،ُظمقل سمؾُُيٙمـُُمـُقم٤مدة

ُ،(1)ُيمامُرواهُأٟمٌسُُ،ذمُسمٕمضُإطمقالُاهللُُي٘مقُمقنًُمرؾمقلُُٓح٤مسم٦مُُيم٤مٟم٧مُاًمّّمُ

يمرامُومٞمٝم٤مُسم٢مُذمُاًمبالدُاًمتلُضمرتُاًمٕم٤مدةُُُٟمرىُسمفُسم٠مؾم٤مًُُومالُ،قم٤ممٌُُّلُيثب٧مُومٞمفَُنًُُمٙمـُإذاُملو

ُيمذًمؽُؾم٤مئُرُوُاًم٘مٚم٥مُسمف،٥ُُمُٞمشمٓمٞموُآطمؽمام،وُُمٜمفُاإليمرامُُُاعم٘مّمقدَُُوم٢منُُّ:اظمؾُسم٤مًم٘مٞم٤مماًمدُّ

ُاعمس٤مقمَُ ُشمٓمأٟمقاع ُهب٤م ُىمّمد ُإذا ُج٤مقم٦مٌُٞمدات، ُقمٚمٞمٝم٤م ُواصٓمٚمح ُاًم٘مٚم٥م، ُومالٞم٥م ُسم٠مَسُ ،

ُ،ُدةُُاعمس٤مقمَُُـُُدتؿُقمٚمٞمٝم٤م،ُسمؾُإطمَسُسمٛمس٤مقمَُ ّٓ ُ.(2)"ي٘مبؾُاًمت٠مويَؾُُُٓومٞمفُنٌلُُومٞمامُوردَُُإ

ُإمم٤ُمُداعٍُإُمُُّعُُواعمبتدُُِ.أوُيم٤مومرُع٤ٌُمُُمبتدُِذمُاًمٕم٘مدُإُمُُّاعمخ٤مًمُػُ"ُ:(3)"ءاإلطمٞم٤م"وذمُ

ًُمٕمَُ،ُإُمُّفُأوُؾم٤ميم٧ٌمُسمدقمتُِ ُ:لاألو  ُ،س٤مدُذمُآقمت٘م٤مدُصمالصم٦مٌُاًمٗمَُُوم٠مىمس٤ممُُُ.جزه،ُأوُسم٤مظمتٞم٤مره٤م

،ُيـُإه٤مٟم٦مًٌُمٞمسُسمٕمدُهذَُوُاإلرىم٤مق،وُاًم٘متَؾُُومٝمقُيستحّؼُُسم٤مًُيم٤منُحم٤مرُِ إنُ،ُوم٤مًمٙم٤مومرُُاًمٙمٗمرُُ

ُأُمُّو ُإيذا لُومالُمُّاًمذ٤ُِم ُؤُُجيقز ُه ّٓ ُسم٤مٓضٓمرارُإممُاًمتح٘مػمُُوُسم٤مإلقمراضُقمٜمف،ُإ ؼُأضٞمًَُُمف

سمحٞم٨مُُيم٤مٟم٧مُاًمبدقم٦مُُ ف،ُوم٢مناًمذيُيدقمقُإممُسمدقمتُُِعُُاعمبتدُُِ:الثاين:ُ-ىم٤مل إممُأن-ُ"قرُُاًمٓمُُ

يم٤منُُوإنُ،٦مٍُذُمُُّيس٤مُمحُسمٕم٘مدُُِ،ُوٓ(4)زي٦مٍُرُسمجُِ٘مُِيُُُفُٕٟٓمُُّ:لُمُُّمـُاًمذُُِهُأؿمدُ وم٠مُمرُُُ،رُهب٤ميٙمٗمُُ

                                                          

(1)ُُ ُاًمؽمُمذيُذم ُُ"ال٤مُمع"أظمرج ُسم٤مبُُم٤م ًُمٚمّرضمؾ،ُأسمقابُإدب، ُاًمرضمؾ ُىمٞم٤مم ُيمراهّٞم٦م ُذم ضم٤مء

ُ[:ىم٤مل]ُاهللُ إًمٞمٝمؿُُمـُرؾمقل٥َُمُأطَمُُيٙمـُؿمخٌصُ مل»ُ:قمـُأٟمسُىم٤مل،623ُ،ُصـ2754 ر:

ُرأَُ ُإذا ُملويم٤مٟمقا ُيٕمٚمٛمقنُُمـُيمراهٞمُّي٘مقُمُُ وه ُعم٤م ًُمذًمؽقا ُأسمق]ُ.شتف ُطمدي٨ٌمُ"ُ:[قمٞمسك ىم٤مل ُهذا

ـٌُطَمُ ُ."[ـُهذاُاًمقضمفُمُِ]ُهمري٥ٌمُُصحٞمٌحُُس

ُاًمب٤مبُيمت٤مبُآدابُاُ"اإلطمٞم٤مء"ُ(2) ُمـُاًمّسامع،3ُُذمُآصم٤مرُاًمّسامعُوآداسمف،ُاعم٘م٤مم2ًُُمسامعُواًمقضمد،

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م2/331ُ،332ًُُ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.أيْم٤مًُُ:أيُ(3)

]يمت٤مبُاًمقص٤مي٤م،ُسم٤مبُُ"الداي٦م"ـقمٚمٞمفُذمُيمت٥مُاعمذه٥مُيمُيمامُٟمَصُُ،يـاعمرشمدُُّفُطمٙمؿًَُمٙمقنُطمٙمٛمُُِ(4)

ُ ُالزء ُاًمذُمل، ُصـ4وصٞم٦م ،536ُ ُشمرجتف: ُاٟمٔمر ُاًمٔمٜمقن")، ُو[(2/816ُ"يمِمػ ُ"اًمٖمرر"،

= 
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ُ ُومّمؾ، ُسم٤مخلدُم٦م، ُاًمقصٞم٦م ُسم٤مب ُاًمقص٤مي٤م، 2/446ُ]يمت٤مب ُشمرجتف: ُاٟمٔمر ُاًمٔمٜمقن"): ُ"يمِمػ

ُو[(2/196 ُُ"رإسمحُُ كُمٚمت٘مَُ"، ُاًمذُمل، ُسم٤مبُوصٞم٦م 4/452ُ]يمت٤مبُاًمقص٤مي٤م، ُاٟمٔمر453ُ، :

ص٤مي٤م،ُسم٤مبُاًمقصٞم٦مُسم٤مخلدُم٦مُ]يمت٤مبُاًمقُ"اعمخت٤مرُاًمدرُّ"،ُو[(2/655ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")شمرجتف:ُ

ٙمٜمكُواًمثٛمرة،ُومّمؾُذمُوص٤مي٤مُاًمذُملُوهمػمه،ُ ُ"إيْم٤محُاعمٙمٜمقن"):ُاٟمٔمرُشمرجتف:5/446ُواًمس 

ُو[(3/284 ُُ"رإنُُُجمٛمع"، ُاًمذُمل، ُوصٞم٦م ُسم٤مب ُاًمقص٤مي٤م، 4/452ُ]يمت٤مب ُاٟمٔمر453ُ، :

رُشمرجتف:ُ]ملُٟمٕمثرُقمغمُهذاُاًمٜم٘مؾ:ُاٟمٔمُ"٤مي٦م٘مَُاًمٜم  ذح"،ُو[(2/656ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")شمرجتف:ُ

ُاًمٔمٜمقن") ُ)ُٜمديضَمًُمٚمؼِمُُ[(2/771ُ"يمِمػ ُشمرجتف: ُاًمٕم٤مروملم"]اٟمٔمر ،ُ([5/473ُ"هدي٦م

يّمػمُاًمٙم٤مومرُسمفُُمسٚماًم،ُاًمٜمقعُ ذمُأًمٗم٤مظُاًمٙمٗمرُوُم٤م7ُ]يمت٤مبُاًمسػم،ُاًمٗمّمؾُُ"٦مػميُّاًمٗمت٤موىُاًمٔمٝمُِ"و

ُأهؾ7ُ ُُمـ ُىمـ ومٞمٛمـُجي٥مُإيمٗم٤مُره 171ُاًمبِدع، ُشمرجتف: ُاٟمٔمر ،ُ[(2/217ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن"):

ُاعمحٛمُّيراًمٓم"و ُصـُ"دي٦م٘م٦م ُاًمث٤م،ين، ُو[20]اًمب٤مب ُاًمٜمدي٦م"، ُُ"احلدي٘م٦م 2ُ]اًمب٤مب ،1/305]ُ،

ُالٜمديُّ"و ُُ"٦ماًمٗمت٤موى ُاًمب٤مب ُاًمسػم، 9ُُ]يمت٤مب ُاعمرشمّديـ، ُأطمٙم٤مم ُُمُُ[2/264ذم ُوهمػمه٤م ُتقٟم٤مًُ،

ُاًمذهقُلُُوطم٤مًُوُذُ ُوىمع ُوىمد ُيمّؾُُوومت٤موى، ًُمٚمٕماّلُُقمـ ُاًمِّمُذًمؽ ُُم٦م ٤ُُمُمل ُ"اعمحت٤مر ردُّ"ذم

روزُواًمتٞم٤مُمٜم٦مُواًمٜمَّمػمّي٦مُواإلؾمامقمٚمّٞم٦م،ُ]يمت٤مبُالٝم٤مد،ُسم٤مبُ :13/77ُاعمرشمد،ُُمٓمٚم٥م:ُطمٙمؿُاًمد 

ـُُّ[(6/286ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم"،ُو3/351ُ"إيْم٤محُاعمٙمٜمقن")اٟمٔمرُشمرجتف:ُ ُؿُيٜمبٖملُأنأّنُُومٔم

ُيم٤مًمٙمت٤ميب ُسم٤مًمٙمُُُ:يٙمقٟمقا ُواًمرُ ٓقمؽماومٝمؿ ُوؾمب٘مَُؾُمُت٥م ُاًمزؾ، ُُهدُيُاف ُشمرجتف: هدي٦مُ")]اٟمٔمر

ُُ[(6/329ُ"اًمٕم٤مروملم ُ ]ملُ"اًم٘مٜمٞم٦م"ذم ُشمرجتف: ُاٟمٔمر ُاًمٜم٘مؾ: ُهذا ُقمغم ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")ٟمٕمثر

يم٤منُ ل،ُوإنُمُّفُومٝمقُيم٤مًمذُِيم٤منُُمثٚمَُ إنُأسم٤مُذًمؽُاعمبتدعُُ ب٤مئلُاعمٕمتززمُأنقمكمُالُُ قمـُأيبُ[(2/316

اعمٜمّمقصُذمُاعمذه٥م،ًُُمٙمقٟمفُظمالَفُُ:إًمٞمفُجيقزُاإلصٖم٤مءُُ ُٓذًمؽُسم٤مـمٌؾُُويمّؾُُ،ومٙم٤معمرشمدُُُّمسٚمامًُ

ُُ-ٞمؼُاهللُشمٕم٤مممسمتقوم-فُٜمتُُوىمدُسمٞمُّ رةُٗماعم٘م٤مًم٦مُاعمس"ُبٝم٤مت،ُوإزاًم٦مُإوه٤ممُذمُرؾم٤مًمتلُمعُيمِمػُاًمِم 

ُ.ه(1301)ُ"قمـُأطمٙم٤ممُاًمبدقم٦مُاعمٙمٗمرة

ـَُُوم٢منُُّ:ـُيقضمدُذمُأقمّم٤مرٟم٤مُوأُمّم٤مرٟم٤مُُمـُه١مٓءُإؿم٘مٞم٤مءُمَُُسمٕمَضُُوًمٜمٕمدُّ ُؿَُٚمَُداه٦م،ُواًمٔمُُُاًمٗمت

ُٛمِزُ،ُويُُُيم٤مومراًُٛمِزُ،ُويُُُم١مُمٜم٤مًُُضمُؾُّمبحُاًمرُّيُُ»:ُُاعمّمدوُق٤ُُمدُقُُم٤منُيمامُأظمؼمُاًمّّمُُمؽمايمٛم٦م،ُواًمزُّ

ضم٤مءُؾمتٙمقنُومتٜم٦مُيم٘مٓمعُ أسمقابُاًمٗمتـ،ُسم٤مبُُم٤مُ"ال٤مُمع"أظمرضمفُاًمؽمُمذيُذمُ]ُشّمبحُيم٤مومراًُويُُُُم١مُمٜم٤مًُ

ُر: ُاعمٔمٚمؿ، ُصـ2195 اًمَٚمٞمؾ ،505ُ ُشمٕم٤ممم-[ ُسم٤مهلل ُاًمتٜمبُ ُ،-واًمٕمٞم٤مذ ُاًمٙم٤مومريـُومٞمج٥م ُيمٗمر ُقمغم ف

ُإُةَُىمقُّ وُٓطمقَلُ وُٓ،اعمتسؽميـُسم٤مؾمؿُاإلؾمالم  .!سم٤مهللُّٓ

= 
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،22ُطمرفُأًمػ،ُر:ُ"ٟمزه٦مُاخلقاـمر")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُقزمدُأمحدُاًمٙمُُؾمٞمُُّأشمب٤معُُُ:وارشةفمنهم الن  

رىُالٜمدُ،ُىمري٦مُُمـُىمُُُمِمبٕم٦مٍُُهمػمُُِ"ءوا"ُمْمٛمقُم٦م،ُوُ"يم٤مٍفُ"ـسمُ"قليمُُ"إممُُٟمسب٦مًُ)ُ[(8/37ُ،38ُ،40

ُُم٤م-ُ(أيْم٤مًُُ"هَرُقمكمُيمَُ"ُ:ي٘م٤ملُل٤م ُاًمتٕمريػُقمُ"ٓم"ُ)وإدظم٤مُلُُ-قمٚمٞمف قمٚمٞمف ه٤مهٜم٤مُُ"دؾمٞمُّ"غمًُمٗمٔم٦م

ُقمرسمٞمُّ ٓ ُو٦ٓمًُجيقز ُضمزءُُٕٟمُُّ:ذيٕم٦مًُُحيّؾُ ، ُاعمريمَُٚمٛمُِقمَُُف ُٓف ُإقمالم ُهذه ُوُمثؾ ُقمٚمٞمٝم٤مُ ٥م، شمدظمؾ

٤مدة،ُسم٤مًمسٞمُُّاًمٙم٤مومرَُُشمّمُػ٦ُُم،ُومٙمٜم٧َمُؿُإممُاًمقصٗمٞمُّٚمَُفُقمـُضمزئٞم٦مُاًمٕمَُوم٘مدُأظمرضمتُُْ،ُوإذاُأدظمٚم٧ْمُ"اًمالمُُ"

ُؾمٞمُّ ُىم٤مل ُرؾمقُلُُدُُوىمد ُ اًمٕم٤معملم ُإنوم٢مٟمُُّ:"دؾمٞمُّ"ُ:ٜم٤مومؼًمٚمٛمُُُشم٘مقًمقا ٓ»ُ:اهلل ُؾمٞمُُّف وم٘مدُُداًُيٙمـ

ُأسمقُشٙمؿُأؾمخٓمتؿُرسمَُ ُسم٤مبُُٓ"اًمسٜمـ"]أي:ُذمُُدودا رواه ُ يمت٤مبُإدب، ُريب  ي٘مقلُاعمٛمٚمقُك:

ي٘م٤مَلًُمٚمُٛمٜم٤مومؼ:ُ اًمٜمٝملُقمـُأنُ"قمٛمؾُاًمٞمقمُواًمٚمٞم٦م"]أي:ُذمُُس٤مئُلُواًمٜمَُ[701،ُصـ4977 ورسّمتِل،ُر:

ُر: ُصـ245 ؾمّٞمدٟم٤م، ُ"اإليامن ؿمٕم٥م"ذمُُٞمٝم٘مُلُواًمبَُُ"كاعمستدرَُ"ذمُُواحل٤ميمؿُُُ،صحٞمحُسمسٜمدٍُُ[93،

ُر:34ُ]اًمب٤مبُ ُذمُطمٗمظُاًمٚم س٤من، ُسم٤مٌب ُوهق 4884ُ ُمـُؿمٕم٥مُاإليامن، قمـُُ[ُمٚمت٘مٓم٤م4/1759ًُُ،

ُ"كاعمستدرَُ"]ُشفُرسم٥ََُُمُوم٘مدُأهمَْمُُ"دؾمٞمُّ ي٤م"ُ:ٜم٤مومؼًمٚمٛمُُُضمُؾُإذاُىم٤ملُاًمرُّ»،ُوًمٗمظُاحل٤ميمؿ:ُسمريدةُ

ُ.!([ُواًمٕمٞم٤مذُسم٤مهللُشمٕم٤ممم٘مٓم٤مًُُمٚمت7865ُ،8/2804ُ يمت٤مبُاًمرىم٤مق،ُر:

،ُٟم٤مرَُ ،ُو٦ٓمَُضمٜمُُّٓ:ٝمؿ،ُومٞم٘مقًمقنًمقن٤مُإممُُم٤مُتقىُأٟمٗمُسُيـ،ُوي٠موُّاًمدُ ُرضوري٤مِتُُرونُأيمثَرُؿُيٜمٙمُِوم٢مّنُ

ُوَٓؽُُمٚمَُ وُٓ،أضمس٤مدٍُُطمنَمُ وٓ ـَُ ، ُوٓضم ُوٓؾمامءَُ ، ُوٓإرساءَُ ، ُوإٟمُُّمٕمجزةَُ ، ُُمُُامُقمَُ، قؾمكُيم٤منُذمُّم٤م

ُاًمزيبُؼُقومُِضَمُ ُاٝم٤م ًُُمِمٛمُسُ،ُوم٢مذاُرضسمتف ُمـُصٜمٞمعُُوالزر،ُوآؾمؽمىم٤مُقُُاعمدُ  يم٤منُهمػمَُُُم٤مُاًمبحرُُِاهتزت،ُوؿمؼ 

ُاًمقُُ ـُيمٗمرٍُ إممُهمػم...ُمـُاهللُشمٕم٤مممُُسمفُومٚمٞمس٧ْمُُضم٤مءْتُُذيٕم٦مٍُُطمقش،ُويمؾ  ُحيَم. وُٓيٕمدُُُّٓذًمؽُُم

ُي٘مقًمقنُسمزقمٛمٝمؿُ ٝم٤م،ُوٓٝم٤مُوضمٚمَُٝم٤مُدىمَُيمٚمَُُاهللُُرؾمقلُُِونُأطم٤مدي٨َمُويردُّ ّٓ قًمقنُي٘م سم٤مًم٘مرآن،ُوُٓإ

ُسمفُ ّٓ ٦م،ُؾمٛمٞم٦ُّمُاًمَرُأّصٚمقاُُمـُأوه٤مُمٝمؿُاًمٕم٤مديُّ يٚمتئؿُقمغمُُم٤م ُٓواُومٞمفُؿمٞمئ٤مًُخٞمػ،ُوم٢مذاُرأَُؿُاًمّسُؼُرأهَيُومٞمامُواومَُُإ

امُإذاُيم٤منُؾمٞمُُّاهللُشمٕم٤مممُسم٤مًمتحريػُاعمٕمٜمقي،ُُٓآي٤مِتُُبقاُردَُوضَمُأَُُ]أي:ُاًمٓمبٞمٕم٦م[،ُ"ٞمنَمُٟمَُ"ـةُقمٜمدهؿُسماعمساّمُ

ؼُواتُاعمتدومُّامضمقدُاًمّس٦ُم،ُيمق٦ُُم،ُواًمتٝمذيب٤متُاعمخؽمقم٦مُإورسمٞمُّاًمٜمٍماٟمٞمُُّالديدةُُِخي٤مًمػُاًمتح٘مٞم٘م٤مِتُُومٞمٝم٤مُُم٤م

ُ:ٛمسُاعمٜمّمقصُقمٚمٞمٝم٤مُذمُىمقًمفُشمٕم٤ممم٦م،ُوطمريم٦مُاًمِّمُفُأسمحرُاًم٘مرآنُاًمٕمٔمٞمؿُوؾم٤مئرُاًمٙمت٥مُاإللٞمُّسم٠مُمقاجُسمٞم٤مٟمُِ

ًُمُِ ُدَمِْري َُل٤َم﴾ـ﴿َواًمَِمْٛمُس 38ُ :]يسُُٛمْسَتَ٘مر  ُشمٕم٤ممم: ُوىمقًمف ُسمُِ[ َُواًْمَ٘مَٛمُر ُُحْسَب٤مٍن﴾﴿اًمَِمْٛمُس

ٗم٤مفُذمُاخلُُِةَُال،ُواًمّّمُىم٤مئامًُُاًمبقَلَُُؾُاعمٜمخٜم٘م٦م،ُوضمٕمَُُضم٤مضم٦مَُاًمدُُّكُأطمّؾُطمتُُّ،ذًمؽ إممُهمػمُ...[5 :محـ]اًمرُّ

٦ُمُاعمتٜمجس٦مُُمـُاًمسٜمُّاًمٜمٍماٟمٞمُّ  .وُ،هللُورؾمقًمفُُةًُأ،ُوُمٜم٤موىّم٤مرًمٚمٜم٤ُّمًُبُّذًمؽُطُم٦ُُم،ُيمؾ 
ُذمُهذاَُثُطمد٤َُُمٌلُدضّمُُ،مُأمحدُاًم٘م٤مدي٤م،ينإممُهمالُٟمسب٦مًُُ"٦مالُمٞمُّاًمٖمُُ"ٞمٝمؿُوٟمحـُٟمسٛمُ ُ:ةو  ئرزاومنهم اد  

ُفُُمثُؾُوم٢مٟمُُّ!:وىمدُصدقُواهللُِ[،65صـُ"شمتٛم٦مُطم٘مٞم٘م٦مُاًمقطمل"]اٟمٔمر:ُُاعمسٞمحُم٤مصمٚم٦مًَُُُٓقمكُأوُّوم٤مدُُّم٤من،ُاًمزَُ

﴿َويَمَذًمَِؽًُم٘مقًمفُشمٕم٤ممم:ُُ!:،ُوىمدُصدقُواهللِقمكُاًمقطمَلُوم٤مدُُّكُسمفُاحل٤مُلُشمرىمُُّصمؿُُّ.اب٤ملُاًمٙمذُّضّمُاعمسٞمحُاًمدَُ

= 
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ُ ًُمُِٙمؾ  ُهُمُرورًا﴾ُضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُاًْمَ٘مْقِل ُُزظْمُرَف ُسَمْٕمٍض ُإمَِم ُسَمْٕمُْمُٝمْؿ ُُيقطِمل ـ  َُواْلِ ُاإِلٟمِس ُؿَمَٞم٤مـملَِم ُقَمُدّوًا  ٟمِبِل 

ٟمزه٦مُ")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُ"٦مالُمٞمُّاًمٖمُُ اًمؼماهلم"فُفُيمت٤مسمَُوضمٕمٚمُُُاإلحي٤مءُإممُاهلل٤ُُمُٟمسب٦مُُأُمُُّ،[112 :]إٟمٕم٤مم

ُ"شمتٛم٦مُطم٘مٞم٘م٦مُاًمقطمل"،ُ]اٟمٔمر:ُاهللُُيمالمَُُ[(367ُ،8/362ُ،367طمرفُاًمٖملم،ُحت٧مُر:ُ"اخلقاـمر

ُ."!عملم٤مإممُإًمفُاًمٕمُواٟمس٥ْمُُل،ٜمُّمُُِذُْأنُظُمُ"ُ:إًمٞمفُإسمٚمٞمُسُُكوطم٤مُأَُمُُّومذًمؽُأيْم٤مًُُ[،68صـ

ُسم٤مدُّّسُُصمؿُّ ُاًمٜمُح ُواًمرُّبقُّقم٤مء ُة ُوىم٤مل: ُاهللُ"ؾم٤مًم٦م ُأرؾَمُُهق ُرؾمقًمَُاًمذي ُىم٤مدُْؾ ُذم ]اٟمٔمر:ُُ"٤منُْيَُف

]اٟمٔمر:ُُ"ٟمزلُي٤منُوسم٤محلّؼُإٟم٤مُأٟمزًمٜم٤مهُسم٤مًم٘م٤مدُْ"ُ:شمٕم٤مممُقمٚمٞمفُاهللُُل٤مُٟمزُّمُُّوزقمؿُأنُُّ[،11صـُ"اًمبالء داومع"

ـُُفُهقُأمحدُاًمذيُسمنّمُوزقمؿُأٟمُُّ[،73،ُصـإّولالزءُُ"إوه٤مم إزاًم٦م" ُمـُُاًمبتقل،ُوهقُاعمرادُُُُسمفُاسم

ُ ُقمٜمف: ُشمٕم٤ممم َُأمْحَُد﴾ىمقًمف ُاؾْمُٛمُف ُسَمْٕمِدي ُُِمـ َُي٠ْميِت ُسمَِرؾُمقٍل ًا ]اٟمٔمر:ُُ[6 :]اًمّمػُ﴿َوُُمَبنم 

ُُ"إوه٤مم زاًم٦مإ" ُإٟمُُّاهللَُُوزقمؿُأنُّ[،675ُ-673،ُصـ2الزء هذهُُُمّمداُقُُؽُأٟم٧َمُشمٕم٤مممُىم٤ملًُمف:

ُيُمٚم ِف﴾ُ:أي٦م ـِ ي ًُمُِٞمْٔمِٝمَرُهُقَمغَمُاًمد  ُاحْلَؼ  ـِ ُسم٤ِمْلَُدىَُوِدي ]اٟمٔمر:ُُ[33 :]اًمتقسم٦مُ﴿ُهَقُاًَمِذيَُأْرؾَمَؾَُرؾُمقًَمُف

ُُصمؿُُّ[،7صـُ"أمحدي إقمج٤مز" ُصٚمقاُتُ-ٚملمُُمـُإٟمبٞم٤مءُواعمرؾَمُُقمغمُيمثػمٍُُٞمٛم٦مَُئفُاًمٚمُّؾُٟمٗمَسُأظمذُيٗمْم 

ُمـُسمٞمٜمٝمؿُُ،ُوظمّصُ[3/278ُ"اإلقمالنُُمٕمٞم٤مرُإظمٞم٤مر"]اٟمٔمر:ُُ-فُقمٚمٞمٝمؿُأجٕملماهللُشمٕم٤مممُوؾمالُمُُ

ُوم٘م٤مل:ُاهللُقمٞمسكُُاهللُورؾمقَلُُاهللُوروَحُ يمٚمٛم٦مَُ

 ےک ذِ 
م
ِےہ مالغا اداس ےس رتہبُِرکوکوھچڑوانب رمي

ـُُِيمرَُاشمريمقاُذُُِ:أي ُ[.20صـُ"داومعُاًمبالء".ُ]اٟمٔمر:ُؾُُمٜمفأمحدُأومَْمُُهمالم٢َُُمنُّومُ:ُمريؿ اسم

اًمب٤مهرةُاًمتلُأشمكُهب٤مُُوم٠ميـُشمٚمؽُأي٤مُتُُ،اهللُُرؾمقلُكقمٞمسُقملُم٤مصمٚم٦مَُؽُشمدُّذُسم٠مٟمُّوظِمُوإذُىمدُأُُ

ُقمٞمسكُيم٢مطمٞم٤مءُاعمَُ
ِ
ػمُُمـُاًمٓملم،ُومٞمٜمٗمخُومٞمفُومٞمٙمقنُاًمٓمَُُٝمٞمئ٦مُِيمُص،ُوظمٚمِؼُوإسمرَُُفإيمٛمَُُقشمك،ُوإسمراء

ُسمٛمسٛمريزَُقمٞمسكُإٟمُُّأنُّ"ـ:ُوم٠مضم٤مبُسمُ؟ممسم٢مذنُاهللُشمٕم٤مُـمػماًُ ُذةُِٕمقَُُمـُاًمَِمُُاؾمؿُىمسؿٍُ-ُمامُيم٤منُيٗمٕمٚمٝم٤م

ُإٟمٙمٚمؽمه ُأ،يّنُ"ُ:ىم٤ملُ-سمٚمس٤من ُأُمث٤مَلُُأيمرَُوًمقٓ ُُ"هب٤مُٕشمٞم٧ُمُُ،ذًمؽُه الزءُُ"إوه٤ممُإزاًم٦م"]اٟمٔمر:

ُ[.296ُ،304ُ،309،ُصـإّول

ُهُهذاُسم٠منُّداءَُُى،ُداوَُسمثػماًُُثػماًُفُيم،ُوئمٝمرُومٞمفُيمذسمُُٟمب٤مءُقمـُاًمٖمٞمقبُأشمٞم٦مُيمثػماًُدُإوإذُىمدُشمٕمقُّ

وم٘مدُفمٝمرُذًمؽُ"،ُ[25صـُ"أمحدي إقمج٤مز"]اٟمٔمر:ُُ"ةَُبقُّيٜم٤مذمُاًمٜمُُٞم٥مُٓاًمٙمذبُذمُأظمب٤مرُاًمٖمَُُفمٝمقرَُ"

ُأرسمٕمٛمئ٦مٍُ ُأظمب٤مر ُاًمٜمبٞمُُّذم ُُ"لمُمـ ُُ"إوه٤مم إزاًم٦م"]اٟمٔمر: ُصـ2الزء ُو[629، ُيمذسم٧مُ"، ُُمـ أيمثر

ُقمٞمسكأظمب٤مرُُ ُُ"ه ُوضمٕم[24صـُ"أمحدي إقمج٤مز"]اٟمٔمر: ُُمّم٤مقمدَُ، ُمـُُكُقمدُّطمتُُّ٘م٤موةُِاًمِّمُُؾُيّمٕمد

،ُاهللُُـُآذىُرؾمقَلُُمَُُومٚمٕمـُاهللُُ[،135ُصـُ"شمتٛم٦مُطم٘مٞم٘م٦مُاًمقطمل"]اٟمٔمر:ُُيبٞم٦ماحلدَُُذًمؽُواىمٕم٦مَُ
ُؿ.كُوؾمٚمَُفُوسم٤مرَُُاهللُشمٕم٤مممُقمغمُأٟمبٞم٤مئُُِمـُإٟمبٞم٤مءُصغّمُُىُأطمداًُـُآذَُوًمٕمـُُمَُ

ُىمٝمرَُ ُأراد ُىمد ُإيُُّاعمسٚمٛملمُقمغمُأنُوإذ ُاعمسٞمَحُجيٕمٚمقه ـَُاعم٤ُمه ُاسم ُومل ققمقد ُاًمبتقل، يرضُسمذًمؽُُُمريؿ

= 
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ُُمث٤مًم٥َمُُقملًُمفُيدُُّْم٤مل،ُوـمٗمَؼُىم٤ممُسم٤مًمٜمُُّ-اهللُقمٚمٞمفُصٚمقاُتُ-قمٞمسكُُواُيتٚمقنُومْم٤مئَؾُاعمسٚمٛمقن،ُوأظمذُُ

ُاًمّّمُىُإممُأُمُّكُشمٕمدُّطمتُُّٕم٤مي٥َمُوُمَُ ُاًمبَُف ُاعمٓمٝمَُدي٘م٦م ُاعمّمٓمٗم٤مة ُاعمؼمَُتقل، ُاهللُشمٕم٤مممُورؾمقًمُِرة ُسمِمٝم٤مدة ُأة ،ُف
ـَُُمَُ"ُأنَُُّحُوّسُ ًُٓمٞمٝمقدُقمغمُقمٞمسكُوأُمُ آُم٤مقم ُوُٓضمقاَبُُف ُقمٜمدٟم٤م، ُأصالًُٟمستٓمٞمعُردَُ قمٜمٝم٤م ]اٟمٔمر:ُُ"ه٤م

ُ،ذمُقمدةُُمقاضعُُمـُرؾم٤مئٚمفُاخلبٞمث٦مُ،فرةُُمـُشمٚم٘م٤مءُٟمٗمِسُاعمٓمٝمَُُ،ُوضمٕمؾُيٚمٛمزُاًمبتقَلُ[13صـُ"أمحدي إقمج٤مز"

ُاعمسٚمؿُُ ُيستث٘مؾ ُوطمٙم٤ميتَُٟم٘مٚمَُُسمام ُقمٞمسكقمغمُٟمبقُُّدًمٞمَؾُُٓ أن"ُ:حّسُُصمؿُُّ،فف ُُ"ة ُأمحديإقم"]اٟمٔمر: ُ"ج٤مز

ُومرىم٤مًُُشمسؽّمُُصمؿُُّ[،13صـُ"أمحدي إقمج٤مز"]اٟمٔمر:ُُ"شمفقمغمُإسمٓم٤ملُٟمبقُُّىم٤مئٛم٦مٌُُدٓئَؾُُسمؾُقمدةُُ"ُ:،ُىم٤مل[13صـ

ُأن ُاعمسٚمٛملم ُيم٤موم٦مًُُقمـ ُقمٜمف ُيٜمٗمروا ُوم٘م٤مل: ُسمٜمُوإٟمُّ"، ُٟم٘مقل ُإٟمبٞم٤مءقمدَُُاًم٘مرآنَُُٕنُُّ:شمفبقُّام ُُمـ ]اٟمٔمر:ُُ"ه

وذمُُ[،14صـُ"أمحدي إقمج٤مز"]اٟمٔمر:ُُ"فشمُِٟمبقُُُّتُيٛمٙمـُصمبقُٓ"ُقم٤مدُوم٘م٤مل:ُ،ُصمؿُّ[13صـُ"أمحدي إقمج٤مز"

ُاًمٕمٔمٞمؿُأيْم٤مًُُإيمذاٌبُُ-يمامُشمرى-هذاُ ذًمؽُُمـُ إممُهمػم...ٓمالٟمفُقمغمُسم٦ُُُمُُ،ُطمٞم٨مُطمٙمؿُسمامُىم٤مُم٧مُإدًمًُّمٚم٘مرآن

 .!ضم٤مضمٚم٦مُأجٕملماًمدُُّهُوّذُاعمسٚمٛملمُُمـُّذُُأقم٤مذُاهللُُُ،فُاعمٚمٕمقٟم٦ميمٗمري٤مشمُِ

ُواومضُدُم٤مءُاًمّرُُمـُىمُُُدُيم٤منُيمثػمٌُاعمقضمقدونُأنُذمُسمالدٟم٤م،ُىمُ:افضةومنهم الر   طمقنُسم٢مٟمٙم٤مرُيٍم 

قدُٝمؿُيم٤مًمٓمُُؼمى،ُوضم٤مءُأوؾم٤مـمُُاًمٙم٦ُُُمُقمٚمٞمٝمؿُاًمٓم٤مُم٦مَُاًمسٜمّ ُأىم٤ممُقمٚمامءُُ،ُومٚماّمُيـأؿمٞم٤مءُُمـُرضوري٤متُاًمدُ 

ُ]ُواحلكم ُاعمتٙمٚمُّأي: ُاحلسـُسمـُيقؾمػُسمـُقمكمُاحلكمُاًمٗم٘مٞمف ُاًمِم  ُومٖمػّمُئوٟمٔمراُٞمٕمل[ؿ ُوسمدُّٝمام، ًمقا،ُوا،

ُُم٤منُُىُهبؿُاًمزُّأنُعم٤مُت٤مدَُُقا،ُصمؿًُّمقا،ُومٗملُدائرةُاؾمؿُاإلؾمالمُدظمٚمُُوا،ُوشمٜمزُّ،ُوشمسؽّمُقاًمُُروا،ُوطمقُّوأٟمٙمَُ

ُ،ُوأنُّسمٜم٘مصُاًم٘مرآنُاًمٕمزيزؿُضم٤ملُُهؿُورُِؤُُؿُوٟمس٤م٤ملُُوهؿُوضمٝمُّجمتٝمدُُُطم٧ْمُٝمؿ،ُوّسُرضمٕمقاُإممُديـُآسم٤مئُِ

فُمُاهللُشمٕم٤مممُوضمٝمَُيمّرُ-ُدٟم٤مُقمكماعم١مُمٜملمُؾمٞمُُّسمتٗمْمٞمؾُأُمػمطمقاُوّسُُ.وآي٤متُراًُقَُقاُُمٜمفُؾُمُأؾم٘مٓمُُُح٤مسم٦مَُاًمّّمُ

ُإئٛمُُّوؾم٤مئرُُِ-اًمٙمريؿ ُإـمٝم٤مر ُاًمّس٦ُُم ُإٟمبٞم٤مء ُوؾمالُمُُُصٚمقاُتُ-ُجٞمٕم٤م٤ًُُمسم٘ملمقمغم ُشمٕم٤ممم فُاهلل

ُ.!ُم٤من،ُواهللُاعمستٕم٤منقمٜمٝمامُذمُهذاُاًمزُُُّمٜمٝمؿُظم٤مًمٞم٤مًُُأطمداًُُدمدنَُُوهذانُيمٗمرانُُٓ-قمٚمٞمٝمؿ

،ُوأظمذُيٜمزًمفُقمـُاًمٙمٗمرُيمبػماًُُا٤ًُمعمقنُقمٚمقُُّي٘مقلُاًمٔمءُقمغمُاهللُشمٕم٤مممُقماّمُادَُهؿُسم٤مًمبَُحُجمتٝمدُُوىمدُّسُ

ُُاهللَُسم٠منًُّمفُ،ُطمٞم٨مُأوُّطملمُُمٜم٤مصٍُُومقىمعُومٞمف،ُوَٓتُ
ٍ
ذمُظمالومفُُاعمّمٚمح٦مَُُيٕمٚمؿُأنُُّصمؿُُّ،شمٕم٤مممُحيٙمؿُسمٌمء

ُاقمؽمَفًُمفومٞمبدُ  ُوم٘مد ًُمرسمُُّ، ُالٝمؾ ُأُمُّسمحّمقل ُي٠ميتُضَمُف، ُُم٤م ُاًمٓمُّٚمتُُٝم٤َُم ُُمـ ٤مُم٤متُذمُاعمراصملُواعمٜم٤مىم٥مُٝمؿ

 شمِمتٝمر. رُُمـُأنحتٍم،ُوأؿمٝمَُ رُُمـُأنوم٠ميمثَُ

اُومٞمامُقؿُيم٤مٟمقاُوسم٤مٟمُُؿُوأّنَُن٠ُمؿُوؿموىمدُىمّمّمٜم٤مُقمٚمٞمؽُأىمقالَُُ:ة واخلوامتوةة األمثالو  ومنهم الوهابو  

ُوهُُ ُـَُسُإممُأُمػمُطَمُُٟمسب٦مًُُ"٦مإُمػميُّ"ؿُُم٘متسٛمقنُإممُىمبؾ، ُاخلقاـمر")]اٟمٔمرُشمرجتف: طمرفُُ"ٟمزه٦م

،74ُطمرفُإًمػ،ُر:ُ"ه٦مُاخلقاـمرٟمز")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُوأُمػمُأمحد[ُ(138ُ،7/91ُ،92إًمػ،ُر:

ُوقاٟمٞمَُٝمْسُاًمَسُُ[(8/82 ُطمَسُُ"٦ماًمٜمذيريُّ"لم، ُٟمذير ُإمم ُاًمدُّاعمٜمسقسم٦م ُُهٚمقيلم ُشمرجتف: ٟمزه٦مُ")]اٟمٔمر

ُر:ُ"اخلقاـمر ُاًمٜمقن، 527ُطمرف ،8/523ُ ،526ُ ُىم٤مؾمؿُُ"٦ماًم٘م٤مؾمٛمٞمُّ"وُ[،(527، ُإمم اعمٜمسقسم٦م

= 
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ُُقي[قشمُْ]اًمٜم٤مٟمَُُقيتاًمٜم٤مٟمَُ ُشمرجتف: ُاخلقاـمر")]اٟمٔمر ُر:طمرفُاُ"ٟمزه٦م 697ًُم٘م٤مف، ،7/420-422)]ُ

،697ُ،7/420ُطمرفُاًم٘م٤مف،ُحت٧مُر:ُ"ٟمزه٦مُاخلقاـمر")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُ"٤مسحتذيرُاًمٜمّ"ص٤مطم٥مُ

َُثُسمؾًُمقُطمدَُ"ُ[18صـُ"حتذيرُاًمٜم٤ّمس"]اٟمٔمر:ُُ"رضُذمُزُمٜمفًُمقُومُُ"وهقُاًم٘م٤مئؾُومٞمف:ُُ[،(422

ُُسمٕمدهُ امُوإٟمُّ"ُ[34صـُ"يرُاًمٜم٤ّمسحتذ"[ُ]اٟمٔمر:ُ]أي:ُٟمبّٞمٜم٤مُُ"تفذًمؽُسمخ٤متٞمُُّخيّؾُ ملُ،ضمديدُٟمبل 

ُ"أهؾُاًمٗمٝمؿ قمٜمدُومٞمفُأصالًُُومْمَؾُ فُُٓمعُأٟمُُّ،بٞملمرُاًمٜمّلمُسمٛمٕمٜمكُآظِمُاًمٜمبٞمُُّظم٤مشمؿُُُفُأٟمُُّؾُاًمٕمقامُُيتخٞمُّ

ُإممُآظمرُُم٤مُذيمرُُمـُالذي٤مٟم٤مت....ُ[4ُ،5صـُ"حتذيرُاًمّٜم٤مس"]اٟمٔمر:ُ

ُ"اًمٔمٜمقن يمِمػ"ف:ُ:ُاٟمٔمرُشمرجت230]يمت٤مبُُم٤مُيٙمقنُيمٗمرًاُوُم٤مُُٓيٙمقنُىمـُ"ٛم٦مٞمتٞماًم"وىمدُىم٤ملُذمُ

يمت٤مبُُ"الٜمدي٦م"]اٟمٔمر:ُُوهمػمه٤مُ[(1/135ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُ"إؿمب٤مه"وُ[2/829

ُ:إٟمبٞم٤مءُومٚمٞمسُسمٛمسٚمؿٍُ ُرُآظِمُُُداًُحمٛمُُّيٕمرفُأنُُّإذاُمل"ُ:[2/263ذمُأطمٙم٤ممُاعمرشمّديـ،9ُُاًمسػم،ُاًمب٤مبُ

ُاهـ.ُ[222يمت٤مبُاًمسػم،ُصـ:ُاًمٗمقائد،2ُاًمٗمـُُ"إؿمب٤مهُواًمٜمٔم٤مئر"]ُ"٤متفُُمـُاًمرضوريُّٕٟمُّ

ُاًمذيُوصٗمَُُقي[قشمُْ]اًمٜم٤مٟمَُُقيتاًمٜم٤مٟمَُ ُهق ُاًمٙم٤مٟمُْهذا ُقمكم ُحمٛمد ُاًمٜمُّف ُٟم٤مفمؿ ُسمٗمقري ُإُمُّ"ـدوة ٦مُطمٙمٞمؿ

ُُةَُىمقُّ وُٓطمقَلُ ٥مُاًم٘مٚمقبُوإسمّم٤مر،ُوٓ،ُومسبح٤منُُم٘مٚمُ "دي٦ماعمحٛمُّ ّٓ ُ!٤مر٤مرُاًمٕمزيزُاًمٖمٗمُّسم٤مهللُاًمقاطمدُاًم٘مٝمُُّإ

لُقطمُُِمٗمؽمىمقنُومٞمامُسمٞمٜمٝمؿُقمغمُآراءُيُُُ،ؼمىٝمؿُذمُشمٚمؽُاًمداهٞم٦مُاًمٙمُُُمعُاؿمؽمايمُ،٤مسومٝم١مٓءُاعمردةُُمريدةُاخلٜمُّ

اعم٘م٤مًم٦مُاعمسٗمرةُقمـُأطمٙم٤ممُاًمبدقم٦مُ"]اٟمٔمرُُمثاًل:ُُذمُهمػمُم٤مُرؾم٤مًم٦مُٚم٧ُمُ،ُوىمدُومّّمُهمروراًُُٞمٓم٤منُُهب٤مُإًمٞمٝمؿُاًمِّمُ

ُهٜمدوؾمت٤منُدارُُ"وُ"اعمٙمٗمرة ُؾُمبح"وُ"اعمبلمُظمتؿُاًمٜمّبٞملم"وُ"اإلؾمالم إقمالمُإقمالمُسم٠مّن ُسم٤مِغ ٤مُنُداُم٤مِن

 .["ضمزاُءُاهللُقمدَوهُسم٢مسم٤مئفُظمتَؿُاًمٜمبّقة"وُ"سم٤مبُاًمٕم٘م٤مئدُواًمٙمالم"وُ"اًمُسّبقح

ُاًمٙمَُُ:ابوةة الكذ  ومنهم الوهابو   ُأمحد ُرؿمٞمد ُأوُُّ،لٙمقهُِٜمْأشمب٤مع ُاًمَّمًُُُٓشم٘مقل ُشمبٕم٤مًُُ،٦مديُّٛمَُقمغمُاحلرضة

يمت٤مبُُ"٦مؿمٞمديُّاًمٗمت٤موىُاًمرُّ"]أي:ُذمُُسم٢مُمٙم٤منُاًمٙمذبُ-قمٚمٞمفُُم٤مُقمٚمٞمف-هٚمقيُفُإؾمامقمٞمؾُاًمدُِّمٞمخُـم٤مئٗمتًُِم

ُ ُاًمٕم٘م٤مئد، ُصـإّولالزء ،11ُ ُردُّ[12، ُوىمد ُهذي٤مٟمَُ، ُيمت٤مٍبُدتُقمٚمٞمف ُذم ن٤ُمؾمبح"ُ:فٞمتُُؾمٛمَُُُمست٘مؾٍُُف

ُ فُوأرؾمٚمتُُُ[15/322ُ،يمت٤مبُاًمسػمُ"اًمٗمت٤موىُاًمّرضقي٦م"]ُه(1307)ُ"ُم٘مبقحُبقحُقمـُقمٞم٥مُيمذٍبُاًمس 

سمقاؾمٓمتٝم٤مُُمٜمذُإطمدىُقمنمةُُضمٕم٦مُُ،ُوأشم٧مُُمٜمفُاًمّرُ]أي:ُاًمؼميد[ُقؾمٓم٦موقمٚمٞمفُسمّمٞمٖم٦مُآًمتزامُُمـُسمُُُ،إًمٞمف

ًُمٞمٝمدَيُُوُم٤مُيم٤منُاهللُُ...،رؾمؾًُمٚمٓمبعٓمبع،ُأُُت٥م،ُيُُٙمت٥م،ُيمُُيُُُالقاَبُُلمُأنُّقاُصمالثُؾمٜمُِؾمٜم٦م،ُوىمدُأؿم٤مقمُُ

ـُىمدُُمَُُسمٍَمُُ-ؾمبح٤مٟمف-ُكُاهللُُوُم٤مُيم٤مٟمقاُُمٜمتٍميـ،ُوأنُإذُىمدُأقمٛمَُُاخل٤مئٜملم،ُومامُاؾمتٓم٤مقمقاُُمـُىمٞم٤ممٍُُيمٞمدَُ

ُ!.ُمـُحت٧مُاًمؽماب٧ٌُمُلُُمٞمُّوهؾُجي٤مدُُِ!القابرضمكُيُُُكفُُمـُىمبؾ،ُوم٠مٟمُّسمّمػمشمُُُقمٛمٞم٧ْمُ

ُسمخٓمُ حُذمُومتقىًُمفُ)ىمدُرأيتُُكُّسُىُسمفُاحل٤ملُذمُاًمٔمٚمؿُواًمْمالل،ُطمتُّت٤مدَُُصمؿُّ ُِٝم٤م فُفُوظم٤مت

ُـمبٕم٧ْمُُ،لسمٕمٞمٜمُِ ُسمٛمبُُمراراًُُوىمد ُرد٤ُّمذم ُُمع ُوهمػمه٤م ُيٙمذُ ُمَُُأنُّ"ُ:ه٤م(ئل ُاهللَُـ ُسم٤مًمٗمٕمؾُب ُ،شمٕم٤ممم

ُ قمـُضالل،ُُ،ُومْمالًُشمٜمسبقهُإممُومسٍؼُُومالُ،ٕمٔمٞمٛم٦مُمٜمفُهذهُاًمُىمدُيمذب،ُوصدرْتُُُفحُأٟمُّويٍم 
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ُ."ويٚمف٠مذمُشمُفُخمٓمٌئُىُأُمرهُأٟمُّّم٤مرَُامُىمُُٞمٚمف،ُوإٟمُّقاُسم٘م٦ُِمُىمدُىم٤مًمُُُمـُإئٛمُُّيمثػماًُُوم٢منُُّ:قمـُيمٗمرُومْمالًُ
ُ

ُ
صؾُاًمٗمتقىُاخلٓمٞم٦ّمًمرؿمٞمدُأمحدُاًمَٙمٜمْٙمقِهلُُمعُظمتِٛمفُ)يمتبُف1ىـمُ"اًمٗمتقىُاخلٓمٞم٦ّم" ُ،ه(1308.ُاٟمٔمرُ:صقرةُٕ

سُـمُذمُضمقازٟمسب٦مُِ ُالٜمد.ُ"ُُمرادآسم٤مد"وىمقِعُاًمٙمذِبُإممُاهللشمٕم٤مممُ،وهلُُمقضمقدٌةسم٢مطمدىُاعمٙم٤مشم٥مُاإلؾمالُمٞم٦ّم

= 
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ُإًمفُ ومال ّٓ يمٞمػُضمرتُإممُاًمتٙمذي٥مُُ...!قمقاىم٥مُاًمتٙمذي٥مُسم٤مإلُمٙم٤منُظم٤مُم٦مُِإممُوَُُاٟمٔمرُُْ...!اهللُإ

ُظَمَٚمْقاُُِمـُىَمْبُؾ﴾ُ...!سم٤مًمٗمٕمؾ ـَ كُوأقمٛمَُُٝمؿُاهللُُٚمُّوًمئؽُاًمذيـُأَضُأ[،38ُ ]إطمزاب:ُ﴿ؾُمٜم٦ََمُاهللُِذِمُاًَمِذي

ُُةَُىمقُّ وُٓطمقَلُ وُٓ،هؿأسمّم٤مرَُ ّٓ  .!سم٤مهللُاًمٕمكمُاًمٕمٔمٞمؿُإ

٤مق،ُؿمٞمٓم٤منُاًمٓمُُّواومض،ُيم٤مٟمقاُأشمب٤مع٦َُمُُمـُاًمرُّٞمٓم٤مٟمٞمُّرىم٦مُاًمِّمُؿُيم٤مًمٗمُِوهُُُ:وطاىوةة الش  ومنهم الوهابو  

ُأشمب٤معُُ ُإسمٚمٞمسُاًمٚمُُّوه١مٓء ُأوم٤مق، ُوهُُؿمٞمٓم٤من ُأيْم٤مًُٕملم، فُوم٢مٟمُُّ:لٙمقهُِٜمًْمٙمَُبُاذًمؽُاعمٙمذُ ُأذٟم٤مُبُُؿ

ُّسُ ُه-ُ"اًمؼماهلمُاًم٘م٤مـمٕم٦م"حُذمُيمت٤مسمف ُُ!واهللُُِلوُم٤م ّٓ ُأُمرَُُإ ُعم٤م ُيقَصُُاهللُُاًم٘م٤مـمٕم٦م ُأن ُسم٠منُُّ،-ؾسمف

ُُ،ُاهلل ُمـُرؾمقلُقمٚمامًُُعُُٝمؿُإسمٚمٞمسُأوؾَمُؿمٞمخَُ ُٟمّم  ي طا ن "ُ:47اًمٗمٔمٞمعُصـُسمٚمٗمٔمفُٜمٞمعُُفُاًمِّمُوهذا

 

ش

  ملع  ی وکیسن صنِ تعسِ   ی واعمَل وکلم اوملت وک ي  وتعس صن ےس اثتب وہیئ، رخفِ
 
 ،د رکےکیعطق ےہ ہک سج ےس امتم وصنص وک ر

ُ"ِاکی رشک اثتب رکات ےہ؟! ُاهـ55ديٜم٤م،ُصـسملمُأيُاًمتلُ"اًمؼماهلمُاًم٘م٤مـمٕم٦م"]وذمُٟمسخ٦م ُنُّإُ:أي"ُ.[

ُُ،ُوأي ُؽُاعمقتُسم٤مًمٜمّصُٞمٓم٤منُوُمٚمًَُمٚمِّمُُذمُاًمٕمٚمؿُصمبت٧ْمُُهذهُاًمسٕم٦مَُ ُُٟمص  ُاهللُرؾمقلُُِقمٚمؿُُِذمُؾمٕم٦مُُِىمٓمٕمل 

ُُّ؟!ويثب٧مُذكٌُُ،جٞمٕم٤مًُُّمقُصُسمفُاًمٜمُّشمردَُكُطمت".ُ

ُ ِرشک ںیہن وت اامین اک وکاسن ہصح ےہ؟!"ويمت٥مُىمبٚمف ِ[55صـُ"اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمؼماهلم"]" ,ُ ُهذاُ"أي: إّن

ُ."اًمنّمَكًُمٞمسُومٞمفُطمّب٦ُمُظمردٍلُُمـُإيامن

ُاعمرؾَمًُمٚمٛم١مُمٜملمُسمسٞمُّ ي٤مُ!ًمٚمٛمسٚمٛملم ومٞم٤م ُوؾمٚمُّصغّمُ-ُ!ٚملمد ُوقمٚمٞمٝمؿ ُشمٕم٤مممُقمٚمٞمف ُأجٕملمُاهلل ُ-ؿ

ُاًمذاٟم ُإممُهذا ُوؾمٕم٦مَُاًمٙمَُُٚمقَُقملُقمُُيدُُّئمروا ُواإلشم٘م٤من، ُواًمٕمروم٤من،ُُٕم٥مُذمُاًمٕمٚمقم ُذمُاإليامن اًمب٤مع

ُُ،ُم٤مناًمزُُّٓم٥مُوهمقِثُفُسم٤مًم٘مُُدقمكُذمُأذٟم٤مسمُِويُُ ُـُسمسٕم٦مُِومٞمف،ُوي١مُمُُُِمألُاهللُُرؾمقَلُُداًُحمٛمُُّيمٞمػُيس٥م 

ًُمفُ،ُاًمذيُدمغّمُٚمٞمفُقمٔمٞمامًُاهللُقمُويم٤منُومْمُؾُُ،يٙمـُيٕمٚمؿ ُم٤مملُٛمفُاهللُُفُإسمٚمٞمس،ُوي٘مقلُعمـُقمٚمُّؿمٞمخُُِقمٚمؿُِ

ُ ُُيمؾ 
ٍ
ُوقمٚمُِومَُوقمرَُُرء ُاًمّسُف، ُذم ُُم٤م ُوقمٚمُِامؿ ُسملمواتُوإرض، ُُم٤م ُوقمٚمُِ ؿ ُواعمٖمرب، ُقمُِاعمنمق ُٚمؿَُؿ

ُيمامُٟمّصًُملمُوأظِمُإوُّ ُُريـ، ُُاًمٙمثػمةُذًمؽُإطم٤مدي٨ُمُُقمغمُيمؾ  يمت٤مبُُ"اًمبخ٤مري صحٞمح"]اٟمٔمر:

ُ سمدء ُضم٤مءُذمُىمقلُاهللُشمٕم٤ممم: ُسم٤مبُُم٤م ُاًَمذُِاخلٚمؼ، ُقَمَٚمْٞمفُِ﴿َوُهَق َُأْهَقُن َُوُهَق ُُيِٕمٞمُدُه ُصُمَؿ ُاخْلَْٚمَؼ ،ُ﴾يَُيْبَدُأ

،3233ُ أسمقابُشمٗمسػمُاًم٘مرآن،ُسم٤مبُوُمـُؾمقرةُص،ُر:ُ"اًمؽمُمذي ضم٤مُمع".ُو532،ُصـ3192 ر:

3234ُ ُصـ3235، ،734ُ ُ"ُ:فأٟمُُّ.[735، ُُأي  ُإيامٟم٤مًُُ"؟!فقمٚمٛمُُِذمُؾمٕم٦مُُِٟمص  ُسمٕمٚمؿُومٝمؾًُمٞمسُهذا

ـُُمَُ"ُ[:283]اٟمٔمر:ُصـُميمامُشم٘مدُُّ"ي٤مضٟمسٞمؿُاًمرُّ"وىمدُىم٤ملُذمُُ.ُ!دٍُحمٛمُُّسمٕمٚمؿُُِإسمٚمٞمس،ُويمٗمراًُ

ُ)ُفَّمُفُوٟم٘مَُوم٘مدُقم٤مسمَُُؿُُمٜمفُأقمٚمَُُومالنٌُُ:ىم٤مل ُومرٍقُُُمـُهمػمُ(اًمس٤مّبُُومٞمفُطمٙمؿُُُ،ُواحلٙمؿُُومٝمقُؾم٤مب 

ذمُشمٍميػ4ُُاًم٘مسؿُُ"اًمٜمسٞمؿ"(ُ]"ح٤مسم٦مُنُاًمّّمُُمـًُمدُُُفُإج٤معٌُ،ُوهذاُيمٚمُ ٟمستثٜملُُمٜمفُصقرةًُ ٓ)

 .ُمٚمت٘مٓم٤ًم[6/146ُ،147...إًمخ،ُُهق ذمُسمٞم٤منُُم٤مُإّول٘مّمفُأوُؾمّبف،ُاًمب٤مبُوضمقهُإطمٙم٤ممُومٞمَٛمـُشمٜم

ُإممُآصم٤مرُظمتؿُِ :أقول ثم   دىُك،ُويمٞمػُخيت٤مرُقمغمُالُُأقمٛمَُُيمٞمػُيّمػمُاًمبّمػمُُُ!اهللُشمٕم٤مممُاٟمٔمروا
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ُذيمرُُلٛماًمٕمَُ ُضم٤مء ُوإذا ُإلسمٚمٞمس، ُإرضُاعمحٞمط ُسمٕمٚمؿ ُي١مُمـ ُُرؾمقلُُِدٍُحمٛمُُّ، هذاُ"ُ:ىم٤ملُ،اهلل

يم٤منُُ،ُمـُاعمخٚمقىملمُذيم٤مًُُفُٕطمدٍُإذاُيم٤منُإصمب٤مشمُُُءُُهللُشمٕم٤ممم،ُوم٤مًمٌّمُُذيٍؽُُإصمب٤مُتُُكًُُمنّمُامُاوإٟمُُّ،"ذكٌُ

إسمٚمٞمسُُـُسم٠منُّوم٤مٟمٔمرواُيمٞمػُآُمَُُ.هللُشمٕم٤مممُذيٙم٤مًُُأطمدٌُُيٙمقنَُُأنُيّمّحُُُٓإذُ:اخلالئؼًُمٙمّؾُُىمٓمٕم٤مًُُذيم٤مًُ

ُإممُهمِمُصمؿُُّ!ُدٍُقمـُحمٛمُُُّمٜمتٗمٞم٦مٌُُيم٦مُُُاًمنّمُ،ُوإٟماّمُ-ؾمبح٤مٟمف-ًمفُُذيٌؽُ اهللُشمٕم٤مممُُهمْم٥ِم٤ُُموةُِاٟمٔمروا

ُٚم٥ِمُ،ُوم٢مذاُضم٤مءُقمغمُؾَم٤ُمًُىمٓمٕمٞمُُّكُيٙمقنَُرىضُسمفُطمتُّيَُُ،ُوٓسم٤مًمٜمّصُُُدٍُحمٛم٥ُُّمُذمُقمٚمؿُِيٓم٤مًمُُِ،هقمغمُسمٍِمُ

ُسم٤مـمؾٍُُسمحدي٨ٍمُُ،رُىمبؾُهذاُاًمٙمٗمرُاعمٝملم٦مُأؾمٓمُُسمست46ُُّـفُقمغمُصذمُهذاُاًمبٞم٤منُٟمٗمَسَُُؽُتّسُُ،فُقمٚمٛمُِ

ِطمٞم٨مُي٘مقل:ُ،اعمبلمُدُّهُسم٤مًمرَُسمؾُردَُُ،هروُِيُملُـإممُُمَُُيـ،ُويٜمسبفُيمذسم٤مًًُمفُذمُاًمدُ ُأصَؾُ ٓ

 دبع"

خ

 

 

  ہک  (5/410ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")ٔمرُشمرجتف:ُ]اٟمُاقش
ي
 رکےت ہ

ت

 
وار ےک ےھچیپھجم وک "رواي اک یھب ملع  دي 

ُ:فُىم٤ملأٟمُُُّبلقمـُاًمٜمُُّاحلّؼُ قمبدُروىُاًمِمٞمُخُ"ُ:اهـ.ُأيُ[55صـُ"اًمؼماهلمُاًم٘م٤مـمٕم٦م"]ُ"ںیہن

ُ."دارؿُُم٤مُوراءُهذاُالأقمٚمَُ ٓ"

ُىم٤ملُذمُإٟمُُّ-هسُاهللُشمٕم٤مممُرَسُىمدُّ-اًمِمٞمخُُُمعُأنُّ ُُ"ةبقُُّمدارجُاًمٜمُ"ام ُشمرجتف: إيْم٤محُ")]اٟمٔمر

 اج ااکشل یم آردن ہک در ےضعب رواایت آدمہ اتس "هٙمذاُ:ُُ[(5/410ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم"وُ.4/304ُ"اعمٙمٜمقن

خ

اي 

 ،وجاشب آتسن ہک اںی نخس اےلص دنارد ،آہچن در سپ اںی دویار اتس ہک نم  دنبہ ام یمن دامن  ، آترضحت  یل ا ہل لاع ی  ہیل وملہک تفگ

د
ُ

 

ُ...إًمخ.ُ[7،ُصـإّول،ُالزءُإّول،ُاًمب٤مب1ُاًم٘مسؿُُ"بّقةُمدارجُاًمٜمُ"]ُ"ہ اتسورواتی دباں حیحص ہن ش

ُسم٠منُضم٤مءُذمُسمٕمضُاًمر٤ُّميِمٙمؾُه"ُي:أ ُإٟمُّاهللُُأنُىم٤ملُرؾمقُلُُ،واي٤متهٜم٤م ُقمبدٌُ: ؿُُم٤مُأقمٚمَُُُٓامُأٟم٤م

ُاهـ.ُ"واي٦مُُسمفُاًمرُُّوملُشمّمّحُُ،ًمفُصَؾُأُهذاُاًم٘مقلُُٓأنُُّ:فاُالدار،ُوضمقاسمُُوراءُهذ

ُحيت٩ّمُ ُيمٞمػ ُاًمَّماَلَة﴾ ﴿َُُٓسمـُوم٤مٟمٔمروا ُُ[43 ]اًمٜمس٤مء:ُشَمْ٘مَرسُمقْا ُؾُمَٙم٤مَرى﴾ويؽمك ُ﴿َوَأٟمُتْؿ

ُ[43 ٤مء:]اًمٜمس ُاإلُم٤ممُُ. ُىم٤مل ُاًمٕمَُ اسمـُويمذًمؽ ُُس٘مال،ينطمجر ُشمرجتف: ُاًمٕم٤مروملم")]اٟمٔمر ُ"هدي٦م

،367ُ،ُصـ934 طمرفُاعمٞمؿ،ُحت٧مُر:ُ"اعم٘م٤مصدُاحلسٜم٦م"]اٟمٔمر:ُُ"ًمفُأصَؾُُٓ":ُ[(5/107ُ،108

يٕمرفًُمفُُمل":ُ"أومْمؾُاًم٘مرى"لُذمُطمجرُاعمٙمُّ اسمـُوىم٤ملُاإلُم٤ممُُُاهـ.ُطمجرُاًمٕمس٘مال،ين[ ٟم٘ماًلُقمـُاسمـ

ُاهـ.ُ[273صـُ"أومْمؾُاًم٘مرى"]ُ"ؾمٜمدٌُ

ُُُفُرؾمقًمُُِ٘مٞمصُقمٚمؿُِوشمٜمُ-ؾمبح٤مٟمف-أقمٜملُُم٤مُاىمؽمفُُمـُشمٙمذي٥مُاهللُُ،يـٞمفُهذَُىمقًمَُُوىمدُقمرض٧ُمُ

ُُُفُوم٠مريتُُُ،هُسم٠مُمث٤ملُهذاُاًمٙمٗمرٜم٤مًُمٞمتٗمقُُّم٤مُيم٤منُؿمٞمخُُ"ُوقال:ضٜملُومٕم٤مرَُُ،يفريدُِقمغمُسمٕمضُشمالُمذشمفُوُم

ُآضٓمرابُويمِمٗم٧ُمُُ،اًمٙمت٤مَبُ ُوم٠مضم٤مءه ُاحلج٤مب، ُاًمٙمت٤مُبُ"ُ:-قالُإممُأن-ُ"قمـُيمٗمره ًُمٞمسُهذا

ُ"ٟمزه٦مُاخلقاـمر"اٟمٔمرُشمرجتف:ُ.ُأي:ُاًمسٝم٤مَرْٟمٗمقري]ُ"هُظمٚمٞمؾُأمحدُإٟمبتٝملامُهقًُمتٚمٛمٞمذُِل،ُإٟمًُّمِمٞمخُِ

ُ.[130ُ،8/145ُ،148طمرفُاخل٤مء،ُر:

ُوىم٤مل:ُ،فٚمَُشمٕم٤مممُأنُيت٘مبُُّاهللَ،ُودقم٤مُٟمٗمٞمس٤مًًُُمٞمٗم٤م٠ًُم،ُوشمُمستٓم٤مسم٤مًُُهُيمت٤مسم٤مًُوؾماّمُُ،قمٚمٞمفُظَُهقُىمدُىمرُُّ:فقلت  

= 
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 ملع ونرِ  " اےنپ فّنصم  ی وتعس ِ عطہ"ربانیہِ ہی"

فس

اکء ومہف ونسِح رقتح اور ِ ذ 

ت

ُ" واہ  ےہرپ دلیلِ ری وئاہےئ رحریت

ُأي[274صـُ"اًمؼماهلم"] ُاًمٙمت٤مَبُُإنُّ"ُ:. ُٟمقرُُِواضٌحُُدًمٞمٌؾُُهذا ُوومسح٦مُُِ،فٗمُُِم١مًمُ ُقمٚمؿُُِقمغمُؾمٕم٦م

ُسـُشم٘مريرُِفُوطُمُفُوومٝمٛمُِيم٤مئُِذَُ
ِ
ُ!.اهـُ"حتريرهُهُوهب٤مء

ُ".هقمغمُقمٚمؿُشمٚمٛمٞمذُُِىم٦م،ُواقمتٛمدَُُمقاضعُُمتٗمرُُّامُٟمٔمرُسمٕمَضُ،ُإٟمُّيٜمٔمرُومٞمفُُمستققمب٤مًُ فُملًمٕمٚمُّ"ُفقال:

 ".رهفُإممُآظِمًُمُِرآهُُمـُأوُّ":ُفذمُهذاُاًمت٘مريظُأٟمَُُّحُسمؾُىمدُّسُُ!يماّلُُ:قلت  

فُ،ُوهذاًُمٗمٔمُُ"رآهُسمٜمٔمرُهم٤مئر"ُ:فومٞمفُأٟمَُُّحُسمؾُىمدُّسُُ!يماّلُُ:قلت  ُ."رشمدسمُ ُيٜمٔمرُومٞمفُٟمٔمرَُُفُملًمٕمٚمُّ"ُوقال:

ِ  اد ہوگنیاس ارقح ردیش"ذمُاًمت٘مريظ:ُ
 
ِےن اس اتکب اطتسمب وک او

 

 

ب غ
ُ[274صـُ"اهلماًمؼم"]ُ"اھکیو ر دل ےس آرخکت 

ُ"اًمؼماهلمُاًم٘م٤مـمٕم٦م"اعمستٓم٤مبُُعُهذاُاًمٙمت٤مَبُـم٤مًمَُُلٙمقهُِٜم٤ُْمسُرؿمٞمدُأمحدُاًمٙمَُاًمٜمُُّأطم٘مَرُُإنُّ"ُ:أيُ...إًمخ.

 .!ٙم٤مسمريـهيديُاعمُُُُٓر،ُواهللُٝم٧مُاًمذيُيم٤مسمَُومبُُُ.اهـُ"ٔمررهُسم٢مُمٕم٤منُاًمٜمّفُإممُآظِمًُمُُِمـُأوُّ

قمكمُ أذفُ:ي٘م٤ملًُمفُل،ٙمقهُِٜمًْمٙمَُرُُمـُأذٟم٤مبُاآظَمُُرضمٌؾُُ:وطاىوةة الش  ومن كزاء هًالء الوهابو  

ُُقي٤مٟمُْٝماًمت ُشمرجتف: ُاخلقاـمر")]اٟمٔمر ُر:ُ"ٟمزه٦م ُإًمػ، ُٞمٚم٦مًُؾَمُػُرُُصٜمُّ[(68-8/65ُ،55طمرف

ُوّسُأوراٍقُُشمبٚمغُأرسمٕم٦مَُ ٓ ُسم٠منُّ، ُوم٢منُُّاهللُُاًمذيًُمرؾمقلُاًمٕمٚمؿَُُحُومٞمٝم٤م ُفُطم٤مصٌؾُُمثٚمَُُسم٤معمٖمٞمب٤مت،

ًُُمٙمّؾُ ُُصبل  ُُطمٞمقانٍُُسمؾًُمٙمّؾُُ،جمٜمقنٍُُويمؾ   ہسّدقم آپ  ی ذاِت "ُ:(7ـفُاعمٚمٕمقنُ)صوهذاًُمٗمٔمُُُ،هبٞمٛم٦مٍُُويمؾ 

 ای ےہ  ےس راد  ضع بیغہک اس بیغ ،ےہ  ارہی  تف بلایوت در، وہ حیحصدیز   لوقبِل ارگ ، اجا اک  مک ایرپملعِ بیغ
ُ
؟ ارگ  ضع  بیغ ُ

 
ِ
 اات وئاہ م ےک ویوونجمن، ہک عیمج  بص  و، ہک ورمَدی وت ز  بیغ  ملعِاسیا  ےہ؟! صیصخ روضر  ی ایوت اس ںیم ، راد ںیہیبیغ ولعم

 "( إممُىمقًمف) "احلص ےہ  یھبےیل
ِ
، اس حر  ہک اس اکبیغ اور ارگامتم ولعم  

ي
 ُ کیا  راد ہ

ُ
طل ن  درد یھب رار  ہن رےہ، وت اس اک 

ُ[.13صـُ"اإليامن طمٗمظ"]ِ"یلقن ویلقع ےس اثتب ےہ دلیلِ

ُ:قمٜمفُوُل١ُموم٤معمسُ،ؾم٦مُسمٕمٚمؿُاعمٖمٞمب٤متُيمامُي٘مقلُسمفُزيدٌُبلُاعم٘مدُّقمغمُذاتُاًمٜمُّاحلٙمؿُُُصّحُ إن"ُ:أي

ُأَُأٟمُّ ُهبذا؟ ُأراد ُُم٤مذا ُيمٚمُُّاًمٖمٞمقِبُُسمٕمَضُ ف ُاًمبٕمَضُ وم٢منُٝم٤م؟أم ُُ،أراد ُحلرضةُُظمّمقصٞم٦مٍُُوم٠مي  ومٞمف

ُاًمٕمٚمؿُسم٤مًمٖمٞم٥مُُمثَؾُُوم٢منُُّ؟!:ؾم٤مًم٦ماًمرُّ ُُسمؾًُمٙمّؾُُ،ٛمرووقمَُُيدًٍُمزَُُطم٤مصٌؾُُ،هذا سمؾُلٛمٞمعُُ،وجمٜمقنٍُُصبل 

 .اهـُ"وقم٘مالًُُٟم٘مالًُُفُصم٤مسم٧ٌمُٓمالٟمُُومبُُُ،دٌُرُْيِمذُُمٜمفُومَُُسمحٞم٨مُُٓأرادُاًمٙمَؾُُٝم٤مئؿ،ُوإناحلٞمقاٟم٤متُواًمبَُ

وسملمُيمذاُويمذا،ُويمٞمػُُاهللُُيُسملمُرؾمقليمٞمػُيسقُ ُ!وم٤مٟمٔمرُإممُآصم٤مرُظمتؿُاهللُشمٕم٤ممم :أقول

ُأنُُّضَؾُ ُوقمٚمؿَُوقمَُُيدٍُزَُُقمٚمؿَُُقمٜمف ُاعمتِمٞمُُّٛمرو، ُهذا ُقمٔمامء ُؾماّمُ-خ ُسم٤مًمٖمٞمقباًمذيـ ُ،يٙمقنُُٓ-هؿ

ُيم٤منُ إن ّٓ امُوم٢مٟمُُّ،ًمٖمػمهؿُسمفُاًم٘مٓمعَُُُؾُطمَّمُ وُم٤مُ،اًمٞم٘مٞمٜملُهب٤مُأص٤مًم٦مُٕٟمبٞم٤مءُاهللُشمٕم٤مممُامُاًمٕمٚمؿُُوإٟمُُّ،٤مًُفمٜمُّإ

ًُمُِٞمْٓمٚمَِٕمُٙمْؿُقَمغَمُاًْمَٖمْٞم٥ِمُُ:ؽُيمٞمػُي٘مقلرُإممُرسمُ ملُشمَُهمػم،ُأَُُُٓحيّمؾُسم٢مٟمب٤مءُإٟمبٞم٤مءُ ﴿َوَُم٤مُيَم٤مَنُاهللُ

َُيَِم٤مُء﴾ َُُمـ ؾُمٚمِِف ُر  ُُِمـ َتبِل ُجَيْ ُاهللَ ـَ
ُقمٛمرانَُوًَمٙمِ ُقمزُُّ،[179 :]آل ُىم٤مئؾ:ُمَُُوىم٤مل ُاًْمَٖمْٞم٥ِمُُـ ُ ﴿قَم٤ممِل

َُأطَمداًُ وَماَلُ ُهَمْٞمبِِف ُقَمغَم ُاْرشَم٣َمُُِمـَُرؾُمقٍل﴾ُُئْمِٝمُر ـِ َُُم َٓ وم٤مٟمٔمرُيمٞمػُُ.أي٦م...ُ[26ُ،27 :]الـُ*ُإِ

= 
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ُُ...!بلُواحلٞمقانرقُسملمُاًمٜمُّوأظمذُيس٠ملُقمـُاًمٗمَُُ...!عُاإليامنَُوودُُّ...!شمركُاًم٘مرآنَُ  وت"طمٞم٨مُىم٤مل:

 وت ىبن وریغ ،ےئك   اج  اس اک اازتام ہنرگ ارھپ ےئ، اج اہبس وک اعمل ابیغل  ہکاچےیہ
 
  ن رکا رضور وہجِ ىبن ي

ُ"ےہ درق ب 

ُخمتٍماًُ[13ُصـُ"اإليامن طمٗمظ"] يٚمتزمُ مل وم٢منُ:"اًمٖمٞم٥م قم٤ممل"ُ:ًمٚمٙمّؾُُومٞمٜمبٖملُأنُي٘م٤مَلُ"ُ:أيُ.اهـ

ُُ.ُيمذًمؽُيٓمبعُاهللُ"بلُوهمػمهرقُسملمُاًمٜمّاًمٗمَُُُمـُسمٞم٤منُوضمفُُِالسمدُّهذاُوم ُ.!انظمقُُُّمتٙمؼّمٍُُقمغمُىمٚم٥مُيمؾ 

أوُُسمٕمٚمؿُطمرٍفُُرَقُجيٕمؾُاًمٗمَُُاعمٓمٚمؼ،ُوملُاًمٕمٚمؿُواًمٕمٚمؿُُِسملمُُمٓمٚمِؼُُيمٞمػُطمٍمُإُمَرُُ!اٟمٔمرواُصمؿُّ

ُوقمٚمقمٍُطمرومَُ ُاًمٕمدُُّظم٤مرضم٦مٍُُلم، ُوم٤مٟمحٍمُاًمٗمْمُؾُؿمٞمئ٤مًُُواحلدُُّقمـ ُاًمت٤مُمُُّ، ُذمُاإلطم٤مـم٦م ُووضم٥مُقمٜمده ٦م،

ُُؾمٚم٥ُمُ ُقمـُيمؾ  ُومقضم٥مُؾمٚم٥ُمُسم٘مٞم٦مًُُكأسم٘مَُُومْمؾٍُُاًمٗمْمٞمٚم٦م ُُمٓمٚم٘م٤مًُُ، ُاًمٕمٚمؿ ُُومْمؾ ُإٟمبٞم٤مء ُمـُُقمـ

ُُختّمٞمصٍُ دون ُوم٢منُُّ:فُذمُقمٚمؿُاًمٖمٞم٥مي٤مٟمُِرَُرُُمـُضَمُومٞمفُأفمٝمَُُهُاخلبٞم٨ِمُشم٘مريرُُِي٤منُُرَُٝمقد،ُوضَمُسم٤مًمٖمٞم٥مُواًمِم 

 رُُمـُطمّمقلُسمٕمضُقمٚمقمُاًمٖمٞم٥مُلؿ.أفمٝمَُُ،وطمٞمقانٍُُإٟمس٤منٍُُُمٓمٚمؼُاًمٕمٚمؿُسمبٕمضُإؿمٞم٤مءًُمٙمّؾُُطمّمقَلُ

ّمفُامُيٜم٘مُ إٟمُُّ!ُواهللِ،ُيماّلُُفًمرسمُُّؿٌُوهقُُمٕمٔمُ ُُدٍُحمٛمُُّن٠َُمصُؿمـُيٜم٘مُُّمًَُُمـُشمرىُأسمداًُُ:أقول ثم  

ُيمامُىم٤ملُفُصُرسمَُـُيٜم٘مُ ُمَُ ،:ُ﴾ُىَمْدِرِه ُطَمَؼ ُاهلَل ُىَمَدُروْا ُذًمؽُاًمت٘مريرَُُوم٢منُُّ:[91 :]إٟمٕم٤ممُ﴿َوَُم٤م

ٌُرُُمٜمٙمُُِدٌُُمٚمحُُِي٘مقَلُيم٠منُُ،فُذمُىمدرشمُُِٞمٜمفُُمـُدونُيمٚمٗم٦مٍُفُجيريُسمٕمَُوم٢مٟمُُُّجيرُذمُقمٚمؿُاهللُملُإنُاخلبٞم٨َمُ

قمغمُذاتُاهللُُاحلٙمؿُُُصّحُ إن"ف:ُأٟمُُُّرًُمٕمٚمؿُحمٛمدٍُُمـُهذاُال٤مطمدُاعمٜمٙمُُِامًُُمتٕمٚمُُّ،٦مُفُاًمٕم٤مُمًُّم٘مدرشمُِ

ُاعم٘مدُّ ُإؿمٞم٤مء ُقمغم ُسم٤مًم٘مدرة ُاعمسٚمٛمقن-ؾم٦م ُسمف ُي٘مقل ُأرادُُأّنُُ:قمٜمٝمؿُوُل١ُموم٤معمسُ-يمام ُُم٤مذا ُهبذا،ُؿ وا

ُُ،واُاًمبٕمَضُوم٢منُأرادُُُ؟ٝم٤مإؿمٞم٤مءُأمُيمٚمَُُسمٕمَضُ أَُ هذهُُُمثَؾُُوم٢منُُّ؟!:٦مًمقهٞمُّومٞمفُحلرضةُإُُُظمّمقصٞم٦مٍُُوم٠مي 

ُُٛمرو،ُسمؾًُمٙمّؾُوقمَُُيدًٍُمزَُُاًم٘مدرةُقمغمُإؿمٞم٤مءُطم٤مصٚم٦مٌُ ُ!وجمٜمقن،ُسمؾُلٛمٞمعُاحلٞمقاٟم٤متُواًمبٝم٤مئؿُصبل 

ُاًمٙمَؾُأرادُُ وإن شمٕم٤مممُ-فُؿمٞم٤مءُذاشمُُُمـُإُوم٢منُُّ:وٟم٘مالًُُقم٘مالًُُٓمالٟمفُصم٤مسم٧ٌمُ،ُومبُُيِمذُُمٜمفُومردٌُُسمحٞم٨مُُٓوا

ُف،ُوًمفُقمغمُٟمٗمِسُُىمدرةَُُ،ُوٓ-فٟم٠ُُمؿم ّٓ .ُ"يٙمـُإل٤مًُُ،ُومٚمؿ،ُومٚمؿُيٙمـُواضمب٤مًُومٙم٤منُمٙمٜم٤مًُُ،ًمٙم٤منُُم٘مدوراًُُإ

ُ.!اًمٕم٤معملمُسم٤مهللُرّبُُفُإممُسمٕمض،ُواًمٕمٞم٤مذُُسمٕمُْمُُيمٞمػُجيرُُّ!إممُاًمٗمجقرُوم٤مٟمٔمرُْ

اًمتٙم٤مًمٞمػُقمـُُٗم٦مُاًم٘م٤مئٚم٦مُسم٤مٓحت٤مدُأوُاحلٚمقل،ُأوُؾم٘مقطُِٚم٦مُاعمتٙمٚمُ ٗم٦مُاعمبٓمُِاعمتّمٚمُ ُفةومنهم ادتصو  

ُاًمٕم٘مقل،ُٓاًم ُاهللُشمٕم٤مممسمٛمٕمٜمكُومَُُٕم٤مروملمُُمعُسم٘م٤مء سمٛمٕمٜمكُُ،ُوٓيب٘مكُشمٙمٚمٞمٗم٤مًُُومالُ:ٜم٤مءُاإلرادةُذمُإرادة

ُواإلراداتُيمٚمُ  ُإومٕم٤مل ًُمٗمَُٟمٗمل ُقمٜمٝمؿ ُأٟمٗمُُٝم٤م ُومٚمؿِسُٜم٤مء ُاًمقُُُيبَؼُ ٝمؿ، ُذمُطمرضة ُدقمقىُاؾمؿٍُلؿ ُضمقد

ُوإٟمُّرؾمؿٍُ وٓ ،ُ ُرهب  ُام ّٓ ُيتق ُاًمذي ُهق ُومٞمحرُّؿ ُوههؿ، ُويٍمومٝمؿ، ُيِم٤مء ُيمٞمػ ُاعمِم٤مرُُيمٝمؿ إًمٞمفُُق

ُوسمٍَمُؾمٛمٕمَُُيمٜم٧ُمُ»ُ:حٞمحسم٤محلدي٨مُاًمّّمُ ُاًمذيُيسٛمعُسمف، ُويدَُف ُاًمذيُيبٍمُسمف، ُاًمتلُيَُه هب٤م،ُُٓمُشُبُْه

ُهب٤مضمٚمَُورُِ ُيٛمٌم ُاًمتل ُُشف ُذم ُاًمبخ٤مري ُاًمتقاضع،ُُ"اًمّمحٞمح"]أظمرضمف ُسم٤مب ُاًمرىم٤مق، يمت٤مب

ُاهللُُُّؾُحُِ،ُومٞمُُرواُسمٌمء،ُأوُيٜمٝمقاُقمٜمفي١مُمَُُقُضمٚمقاُأنؿُإذاُوصٚمُُ،ُسمؾُسمٛمٕمٜمكُأّنُ[1127،ُصـ6502 ر:

ُعُُوي٘مقل:ُاًمنّمُُاءُضمٝم٤مراًُرُّيٕم٦مُاًمٖمَُسم٤مًمنّمُُٝمؿُيستخّػُطُقمٜمٝمؿُاًمٗمرائض،ُوشمرىُسمٕمَْمُس٘مُِ،ُويُُلؿُاحلرامَُ

= 
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ُومٛمَُـمريٌؼُ ُوًمٚمٓمريؼ؟َُؾُـُوَصُ، ًُمف ُصالةُُُ!ومام ُوإٟمُّجقدُُواًمّسُُيمقعُُيـُاًمرُّاًمزاهدُُِوي٘مقل: ٜم٤مُامُصٚمقاشمُُ،

ٗمري٧مُٟمُُِٗمري٧ٍمُقمُُِوالامقم٤مت،ُوشمرىُيمَؾُُفُالٛمعَُة،ُوشمريمُِالفُسم٤مًمّّمُٟمُِؽُسمفُقمغمُت٤موُُاًمقضمقد،ُيتٛمّسُُشمركُُ

ُويتسؽّمُقهٞمًُّمُُقملُإُُٜمٝمؿُيدُُّم ُوعمِم٤مخيف، ًُمٜمٗمسف ُواهللُِوطمدةُُُِسمٕمقيّم٦م٦ُِم ُوأٟم٤م ُسمقطمدةُُِـٌُُم١مُمُُِ!اًمقضمقد،

ؼمائٝمؿُىمقنُسملمُيمُُٝم٤مر،ُوًمٙمـُأيـُه١مٓءُاعمٗمرُ ٛمسُقمغمُراسمٕم٦مُاًمٜمّقمٜمديُيم٤مًمِّم٦ُُمٌُٝم٤مُضمٚمٞمُّتُُاًمقضمقد،ُوطم٘مٞمُّ

ُأقمدائُِ ُومري٘م٤مًُٞمسٛمُّومُ...!ٝمؿوسملم ُوومري٘م٤مًُُقن ُوطمدةُُِآل٦م، ُُمـ ُاعمتٙمٚمُُّؿمٞم٤مـملم ُُمرشمب٦مُاًمقضمقد، ُقمـ ٛم٦م

ُواعمقضمقدُُواطمدٌُُاًمقضمقدُُُ،ٟمٕمؿُ.الٛمع ُُ،واطمدٌُُ، ُوإُُوقمُُُفمالٌلُُواًمٙمؾ  ًُمٞمس٧مُُقهٞم٦مًُُمُُٙمقس، ّٓ ُهللُِإ

ُاًمبٞم٤منُقمـُاضمتالءُٟمٓم٤مِقُُضٞمَؼُ وًمقُٓ!ًمٙمؿُيمٞمػُحتٙمٛمقنُُم٤مُ!شمٍمومقنُكعمِم٤مخيٙمؿ،ُوم٠مٟمُّ ًمٙمؿُوٓ ٓ

ُٗمقس.اًمٜمُّاًمٕمٞمقن،ُوهبج٦مُُُدور،ُوضمالءُُاًمّّمُُهٜم٤مُسمامُومٞمفُذُح٤ُمهُٕشمٞم٧ُمُُ،اًمٕمروسُهذه

ُاًمٓمقائُػُُ،باجلملةو ُيمٗمُّيمٚمُ ُ،اًمسبعُُُه١مٓء ُسم٢مج٤معُُمرشمد٤ُُّمرٌُٝمؿ ُاإلؾمالم ُقمـ ُظم٤مرضمقن ون

ُاعمسٚم ُذم ُىم٤مل ُوىمد ُُ"ازي٦ماًمبزُّ"ٛملم، ُشمرجتف: ُاًمٔمٜمقن")]اٟمٔمر ُو1/235ُ"يمِمػ ،2/214)]ُ،

ُواًمٖمُُدُُاًم"و ُُ]يمت٤مبُ"رررر ُالزي٦م، ُذم ُومّمؾ ُاًمقفم٤مئػ، ُسم٤مب ُشمرجتف:1/300ُالٝم٤مد، ُاٟمٔمر :

ُاًمٔمٜمقن") ُو1/571ُ"يمِمػ ُو[(2/196، ُاخلػميُّ"، ُاعمرشمّديـ،ُُ"٦ماًمٗمت٤موى ُسم٤مب ُاًمسػم، ]يمت٤مب

1/171ُ ُشمرجتف: ُاٟمٔمر ُو[(1/694ُ"ٗملمُمٕمجؿُاعم١مًمُّ"): ]يمت٤مبُاًمسػمُوالٝم٤مد،ُُ"رإنُُُجمٛمع"،

ُُ"اعمخت٤مرُدرُّاًم"،ُو[2/482سم٤مبُاًمٕمنمُواخلراج،ُومّمؾ،ُ ،ُ[13/44]يمت٤مبُالٝم٤مد،ُسم٤مبُاعمرشمّد،

ُُمٕمتٛمَُ ُُمـ ُاًمٙمٗمُّوهمػمه٤م ُه١مٓء ُُمثؾ ُذم ُإؾمٗم٤مر، ُدات ُؿمّؽُُمَُ"٤مر: ُوقمذاسمُُِـ ُيمٗمره ُيمٗمرذم ُوم٘مد ُ"ف

ُاًمٗمّمؾُُ"اًمٗمت٤موىُاًمبّزازي٦م"] ُأوُظمٓم٠م، ُأوُيمٗمرًا ُُمـ2ُُيمت٤مبُأًمٗم٤مظُشمٙمقنُإؾمالُم٤ًم ومٞمامُيٙمقنُيمٗمرًا

ُاهـ.ُ[ُمٚمت٘مٓم٤م6/322ًُُّدُم٦م،ُذمُاعم٘م1ُيٙمقن،ُاًمٜمقعُُاعمسٚمؿُوُم٤مُٓ

ُٚمؾ،ُأوُوىمَػ٦ُمُاعمسٚمٛملمُُمـُاعمُِسمٖمػمُُمٚمُُّـُدانَُرُُمَُيٙمٗمُ ُـُملرُُمَُٟمٙمٗمُ ":ُ"يػٗم٤مُاًمنّمُاًمِّمُ"وىم٤ملُذمُ

ُذمُطمٙمؿُُمـُؾم٥ّم3ُُ...إًمخ،ُاًمب٤مبُُذمُشمٍمفُوضمقهُإطمٙم٤مم4ُاًم٘مسؿُُ"اًمِمٗم٤م"]ُ"ومٞمٝمؿُأوُؿمَؽُ

ُاهـ.ُ[172،ُصـ2 ...إًمخ،ُالزءُ٘م٤مٓتُيمٗمر...إًمخ،ُومّمؾُذمُسمٞم٤منُُم٤مُهقُُمـُاعمُفشمٕم٤مممُوُمالئٙمتَُُاهللَ

ُ ُذم ُاًمرائؼ"وىم٤مل ُُوهمػمهُ"اًمبحر ُاًمتت٤مرظم٤مٟمٞم٦م"]اٟمٔمر: ُذمُُ"اًمٗمت٤موى ُومّمؾ ُاعمرشمديـ، يمت٤مبُأطمٙم٤مم

ُُ:إهقاء،ُأوُىم٤مل أهؾُـُيمالمَُـُطمّسُُمَُ"ُ:[5/531اعمتٗمّرىم٤مت،ُ يم٤منُ إنُ،ًمفُُمٕمٜمكُصحٞمٌحُُ،ُأوُيمالمٌُُمٕمٜمقي 

ُُ،ُمـُاًم٘م٤مئؾُذًمؽُيمٗمراًُ ُاًمسػم،ُسم٤مبُأطمٙم٤ممُاعمرشمّديـ،ُُ"اًمبحر"]ُ"ـيمٗمرُاعمحس  وىم٤ملُُاهـ.ُ[5/209يمت٤مب

ُاسمـ ُاعمتُُّ"اإلقمالم"طمجرُذمُ اإلُم٤مم ُاًمٙمٗمر ُؼُقمٚمٞمفُسملمُأئٛمُّٗمَُذمُومّمؾ ُإقمالم: ُاًمٙمٗمرُـُشمٚمٗمُُّمَُ"تٜم٤م ظُسمٚمٗمظ

ُ ُ.اهـُُمٚمت٘مٓم٤ًم[60ُصـُ"سم٘مقاـمعُاإلؾمالمُاإلقمالم"]ُ"سمفُيٙمٗمرُـُاؾمتحسٜمفُأوُريَضُُمَُُيٙمٗمر،ُويمؾ 

ُُم٤مُأهؿُ ُاًمْمالَلُُر،ُوإنُّىمَُقيُُٓاًمٙم٤مومَرُُر،ُوإنُّي١مصمَُ ُم٤مُيـُأقمز ُاًمدُ ُوم٢منُُّ:!٤مُاعم٤مءُواعمدررُأهّيُوم٤محلذرُاحلذ

ُوإنُّحيذَُ ُأضمٚمَُُاًمنَمُُر، ُوإن٥ُّمًُمٚمنَمّ ُضّمُاًمدَُُ، ُوإنُُّمٜمتٔم٤َُُملُذ  ُوإنُّرُوأيمثَُأوومَُُفأشمب٤مقمَُُر، ُأفمٝمَُقمج٤مئبَُُر، رُف
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ُ فُوسملمَُهُسمٞمٜمَُوم٠مُمرُُُ،رُسمفيٙمٗم٤ُُُمُٓمُّ ذمُاإلٟمٙم٤مرُُ،ُوًمٙمـُإُمرَُحم٤مًم٦مَُُُمـُاًمٙم٤مومرُُٓاهللُأظمػ 

ُأؿمدُ  ُقمغمُاًمٙم٤مومرُقمٚمٞمف ُهمػمَُُُذُُٕنُُّ:ُمٜمف ُوإنُُّمتٕمدُ  اًمٙم٤مومر ُيمٗمرَُاعمسٚمٛملمُاقمت٘مدُُُ، ه،ُوا

ُىمقًمفتُُيٚمتٗمُِ ومال ُإمم ُُٓ:قن ُاإلؾمالمَُيدُُّإذ ًُمٜمٗمسف ُاعمبتأُمُُّ،احلّؼُُواقمت٘م٤مدَُُقمل اًمذيُُعُُد٤ُِم

ُُُم٤مُويزقمؿُأنُُّ،يدقمقُإممُاًمبدقم٦م ًُمٖمقاي٦مُاخلَُُومٝمقُؾمب٥ٌمُُ،يدقمقُإًمٞمفُطمؼ  ،ُهُُمتٕمدُ ٚمؼ،ُومنم 

ُسمُُُوم٤مٓؾمتحب٤مُبُ ُإفمٝم٤مر ُوآٟم٘مٓم٤معُِٕم٤مداشمُِوُمُُُ(1)فٖمِْمُذم ُواًمتِمٜمٞمعُِوحت٘مػمُُِ،قمٜمفُف قمٚمٞمفُُه

                                                          

= 

ُُةَُىمقُّ وُٓطمقَل٤ُُٓمه،ُوسمَُزُُُٞمُؾُ،ُوم٘مدُسمٚمغُاًمَسُواُإممُاهللرُ ،ُومٗمُِرُّكُوأُمَُأده٤َُُمقم٦مَُاًمّسُُ،ُوإنُّوأيمؼَمُ ّٓ امُوإٟمُُّ!سم٤مهللُإ

ؾُسم٠ميمٛمَُُةُِالاًمّّمُُاًمقيمٞمؾ،ُوأومْمُؾُُوٟمٕمؿَُُٜم٤مُاهللُاعمٝم٤مم،ُوطمسبُُُقمغمُهذاُأهؿُ ُاًمتٜمبٞمفَُُٕنُُّ:بٜم٤مُذمُهذاُاعم٘م٤ممأـمٜمَ

ُ.دُرض٤م[]اإلُم٤ممُأمحُُُ.!اًمٕم٤معملمُواحلٛمدُهللُرّبُُ،وآًمفُأجٕملمُدٍُٟم٤مُحمٛمُّدُِقمغمُؾمٞمُُّ،اًمتبجٞمؾ

سمحٛمدُاهللُ-ٝم٤م،ُوهذاُضمٝمٚمُُِٝم٤م،ُوشمٜمٙمِمػُقمغمُاًمٕم٤معملمُقمقراُتُاًمٜمدوةُوأهٚمُُِهٜم٤مًمؽُشمٜم٘مٓمعُىمٚمقُبُُ(1)

طمٞم٨مُأىمقلُُ،٤مسمٕم٦مُواًمٕمنميـذمُضمقابُاعمس٠مًم٦مُاًمّسُُ"لماحلرُمَُ ومت٤موى"ذمُُذيمرُتُ ُم٤مُقملمُُُ-شمٕم٤ممم

ُهُُ"قمغمُاعمبتدقملم:ُُذمُسمٞم٤منُاًمردُّ يم٤منُُيم٤منُُم٤م وإنُسٚمؿَُاعمُوم٢منُُّ:قمغمُاعمسٚمٛملمُُمـُاًمٙم٤مومريـُؿُأرض 

هُيتٗمقُُّعم٤مُلُسم٤مًُٓٚم٘مُِيُُُإًمٞمف،ُوُٓكيّمٖمُيح،ُومالقمغمُاًمب٤مـمؾُاًمٍّمُُاًمٙم٤مومرَُُيٕمرفُأنُُّ،ذمُهم٤مي٦مُالٝمؾ

ـُُُُومٚمفُقمّرةٌُُعُُأُّم٤مُاعمبتدُُِ.يفًمدَُ ُ"ؼمىاإلسم٤مٟم٦مُاًمٙمُُ"سمٓم٦مُذمُ يمٕمّرةُالربُيمامُذمُاحلدي٨مُ]أظمرضمفُاسم

،2ُ ،ُالزء382 ...إًمخ،ُر:ُدونُاإليامنٗمِسُٛمرضقنُاًم٘مٚمقبُويُُسم٤مبُاًمتحذيرُُمـُصحب٦مُىمقمُيُُ

ُيتخِّم441ُصـ ُضم٤مء ُإذا ُوم٤مٟمٔمره ُويُُ[، ُويتّمٜمّع، ُحلٞمتَُرائل ُورسح ُووؾّمُع، ُضمبُّف، ُويمؼّمُتَُع ُف،

ُالٝمالء،ُصمؿُُّقمٜمدُواي٤مِتُاًمرُُّى،ُوروَُّيُاًمٕمٚمامء،ُوشمالُأي٤مِتُلؿُسمز٠َُُمف،ُوشمزيؿُإُم٤مُمتَُف،ُوم٠موهَُقمامُمتَُ

ُ.وُ،ؾمقلُاًمرُُّسمٙمالمُاهللُويمالم٤ُمسم٧ُمُاًمذيُي٘مقلُهقُاًمثُأنُُّ:ذمُصدورهؿَُسُقَُؾْمُوَُ
ُاًمدُّ ُهق ُواعمٙمُرُُاءُُومٝمذا ُالُُِاًمٕمْم٤مل، ُوم٠مهؿُ اًمذيُشمزولُُمٜمف ُُب٤مل،

ِ
ُه،ُوردُ أُمرُُِإومس٤مدُُُإؿمٞم٤مء

ـُُروىُُُم٤مُوهذاُ،ههُوسُمَجرُِقُمَجرُُِه،ُوشمِمٝمػمُُرُُِمٜمٙمَُُه،ُوشمٖمٞمػمُُذمُٟمحرُُِ-اهللُِسم٢مذنُ-هُٞمدُِيمَُ ُٟمٞم٤ماًمدُّ أيبُاسم

ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُُ"ٞمب٦ماًمٖمُِ مُّذَُ"ذمُُ[(5/362ُ"وملمهدي٦مُاًمٕم٤مر")]اٟمٔمرُشمرجتف:ُ

66ُإصؾُُ"ٟمقاِدره"]أي:ُذمُُاًمؽمُمذيُاحلٙمٞمؿُُ،ُو[(5/362ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم"،ُو1/624

ُاًمٗم٤مضمر ُذيمر ُذم ُر:ُواعمئ٦م ُصـ1069 ...إًمخ، ُو[391، ُشمرجتفُاحل٤ميمؿُُ، هدي٦مُ")ُ:]اٟمٔمر

ُاعمُ"ٜمكاًمٙمُُ"ذمُُ[(6/41ُ"اًمٕم٤مروملم ُأسمق]سم٤مبُاًمّْم٤مد ُ ٕمجٛم٦م ُالزء ُىمـ15اًمْمّح٤مك، ،248]ُ،

ُاًمِّمُو يمِمػُ")ُ:]اٟمٔمرُشمرجتفُ"إًم٘م٤مب"ذمُُ[(5/61ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")ُ:]اٟمٔمرُشمرجتفُػمازي 

ُو[(1/177ُ"اًمٔمٜمقن ـُُ، ُشمرجتفُيقمد اسم ُاًمٕم٤مروملم")ُ:]اٟمٔمر ُذمُ(5/366ُ"هدي٦م ُأي: :

= 
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ُقمٚمٛم٧َمُُإنوُ،(1)فضمقاسمُُِسمردُُّسم٠مَسُُومالُؿُذمُظمٚمقةٍُإنُؾمٚمَُوُ،قمٜمفُأؿمدُ ٤ُمسُِاًمٜمُُّف،ُوشمٜمٗمػمُِسمبدقمتُِ

ُومؽمكُُُ،هضمرُِرُذمُزَُف،ُوي١مصمُ فُسمدقمتَُفُي٘مبحُذمُٟمٗمِسُقمـُضمقاسمُُِٙمقَتُقمٜمفُواًمّسُُاإلقمراَضُُأنُّ

ُكُيس٘مطَُطمتُُّ،طُومٞمفُُمّمٚمح٦مًُومٞمس٘مُُُ،إنُيم٤منُواضمب٤مًُوُالماًمَسُُضمقاَبُُٕنُُّ:وممالقابُأَُ

ُذمُاحلاّمُُسمٙمقنُاإلٟمس٤منُِ
ِ
ُُمـُهذهُإهمراض،ُضمرُأهؿُ اًمزَُُ،ُوهمرُضُطم٤مضم٦مٍُُم،ُأوُذمُىمْم٤مء

ُوشم٘مبٞمح٤مًًُمٚمٜمُُّشمٜمٗمػماًُُ،وممالقابُأَُُألُومؽمكُُيم٤منُذمُُمَُُإنو ُذمُأقمٞم٤ُُُمسُقمٜمف، ُ.ٝمؿٜمًُِمٚمبدقم٦م

ُويمذًمؽُإَُ :ُٚمؼ،ُىم٤ملُامُومٞمامُئمٝمرًُمٚمخَُؾمٞمًُُّمف،ُُٓاإلطمس٤منُإًمٞمفُواإلقم٤مٟم٦مُُِوممُيمػ 

ُُمٜمفُاهللُُأُ،سمدقم٦مٍُُص٤مطم٥َمُُـُأه٤منَُ،ُوُمَُإيامٟم٤مًُوُفُأُمٜم٤مًُىمٚمبَُُاهللُُُمألَُُ،سمدقم٦مٍُُرُص٤مطم٥َمُٝمَُـُاٟمتَُُمَُ»

                                                          

= 

ُأؾم٤مَُُمـُاسمتداءُاؾمِٛمفُمـُ"اًمٙم٤مُمؾ" ،361ُ ُِمٞمٝمؿُضمٞمؿ،ُحت٧مُر:...إًمخ،ُأؾم٤ممُؿمّتكُمـُاسمتداُء

ُاًمٕم٤مروملم")ُ:]اٟمٔمرُشمرجتفُا،ينُُؼَمُاًمٓمَُ،ُو[2/430 ]سم٤مبُاعمٞمؿ،ُُ"اًمٙمبػم"ذمُُ[(5/325ُ"هدي٦م

ُر: ُقمـُضمده، ُأسمٞمف ُقمـ ُسمـُطمٙمٞمؿ 1010ُ هبز ُشمرجتف19/418، ُاٟمٔمر ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")ُ::

ُُمـُؿمٕم٥مُاإليامن،ُوهقُسم٤مبُذمُاًمسؽم69ُُ"اإليامن ؿمٕم٥م"]أي:ُذمُُٞمٝم٘مُلُاًمبَُ،ُو[(2/597

ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")ُ:]اٟمٔمرُشمرجتفُاخلٓمٞم٥ُمُ،ُو[9666ُ،7/3165 غمُأصح٤مبُاًم٘مروف،ُر:قم

5/67ُ ،68)ُ ُذم ُأي: ُر:ُ"اًمت٤مريخ": ُالٞمؿ، ُأسمق3744 سم٤مب ُيزيد ُسمـ ُضم٤مروُد اًمْمّح٤مكُ ،

ُر:اًم ُشمرجتفُقمـُهبزُسمـُطمٙمٞمؿُ[2202ُ،5/497 ٜمٞمس٤مسمقري، ُاًمٜمبالء")ُ:]اٟمٔمر ُ"ؾمػمُأقمالم

ُطمٙمٞمؿ1080ر: ُسمـ ُهبز :ُ ُأسمٞمفُ[(5/454، ُشمرجتفُقمـ ُاًمتٝمذي٥م")ُ:]اٟمٔمر طمرفُُ"تذي٥م

ُ"تذي٥مُاًمتٝمذي٥م")ُ:]اٟمٔمرُشمرجتفُهقمـُضمدُُّ[(1537ُ،2/411احل٤مء،ُُمـُاؾمٛمفُطمٙمٞمؿ،ُر:

ُر: ُُمٕم٤موي٦م، ُاؾمٛمف ُُمـ 7033ُطمرفُاعمٞمؿ، ُاًمٜمُّ[(8/240، ُُلبقمـ ُذيمرُشمرقمَُ أ»: ُقمـ قن

ُأيبُش٤مسًمٜمّسمامُومٞمف،ُحيذرهُاُواُاًمٗم٤مضمَرُاذيمرُُُ!؟٤مُسُُمتكُيٕمرومفُاًمٜمُّ!اًمٗم٤مضمر؟ ـُ اًمّدٟمٞم٤مُذمُ ]أظمرضمفُاسم

ُر:ُ"اًمٖمٞمب٦م ذمُّ" ُهب٤م، ُاًمٙمالم ًُمّم٤مطمبٝم٤م ُحيّؾ ُاًمتل ُاًمٖمٞمب٦م ُسم٤مب ُاًمٖمٞمب٦م، ُصـ83 شمٗمسػم ،27ُ

ُ.اهـ[111ُ-109،ُصـ27اعمس٠مًم٦مُُ"ضمػُٟمدوةُاعملمسمرَُُلمومت٤موىُاحلرُمَُ"]ُ"[ُمٚمت٘مٓم٤مًُ

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[

ُذمُ(1) ُأُمُُّهذا ُآسمتداءُُالقاب، ُقمٚمٞمفسم٤مًمّس٤ُُم ُؾُقمغمُُمَُسمُ،الم ُأظمػ  ُاًمٗم٤مؾمُؼُُ،ُمٜمفُطم٤مًُُٓـُهق ُوهق

ُٟمَصُذقم٤مًُُحيّؾُُومالُ،ـٕمٚمُِاعمُُ ُيمام ُذمُُ، ُومّمؾُذمُُ"اعمخت٤مرُاًمدرُّ"قمٚمٞمف ُوآسم٤مطم٦م، ]يمت٤مبُاحلٔمر

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهُُمـُهمررُإؾمٗم٤مر.وهمػمُُِ[5/265اًمبٞمع،ُ
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قمغمُُاهللَُُلُسمامُأٟمزَُُوم٘مدُاؾمتخَػُُ،فُسمبنٍمُٞمَُ٘مُِفُأوًُمَُُمًَُمفُوأيمرَُُٓنَُأـُاًمٗمزعُإيمؼم،ُوُمَُُيقمَُ

٤ُمفُآىمتداءُُخُيُُقمقة،ُوٓي٘مدرُقمغمُاًمدُُّلُاًمذيُٓاًمٕم٤مُمُُّعُُاعمبتدُُِ:الثالثُ.(1)شُدٍُحمٛمُّ

ُوم٢منُُّ:ّمحًمٜم ُػُسمفُسم٤ماإله٤مٟم٦م،ُسمؾُيتٚمٓمُّوُسم٤مًمتٖمٚمٞمظُيٗم٤مشمَحُُوممُأنُٓن،ُوم٤مَُٕهُأهقَُوم٠مُمرُُُ،سمف

ُقمٜمفُشم٘مبٞمٌحُُ،ُويم٤منُذمُهذاُاإلقمراضُِّمُحُيٜمٗمعُاًمٜم ٥ُُم،ُوم٢منُملاًمت٘مٚمُ ُاًمٕمقامُرسيٕم٦مُُُىمٚمقَبُ

ٛمقدُرُومٞمفُلُُي١مصمُ ُذًمؽُُٓٚمؿُأنُّقمُُ إنوُذمُاإلقمراض،ُدُآؾمتحب٤مُبُشم٠ميمُُّ،ففُذمُقمٞمٜمًُِمبدقمتُِ

ُىمٚمبُِقم٘مدُُِؾمقخُِرُُوُفـمبٕمُِ ُذم ُوم٤مإلقمراُضُه ُملُاًمبدقم٦مَُُٕنُُّ:وممأَُُف، ُيب٤مًمَُُإذا ُشم٘مبٞمحُِغ ٝم٤مُذم

ُ.(3)"(2)ه٤مومس٤مدُُُٚمؼُوقمؿَُسملمُاخلَُُؿم٤مقم٧ْمُ

 ينقص يزيد وال ال اإليامن  

ُأسمق ُوأصح٤مسمُُُىم٤مل ُاإليامنُُُٓ"ُ:فطمٜمٞمٗم٦م ُ(4)"يٜم٘مصُوُٓيزيد ُإُم٤ممُُ، ُواظمت٤مره

ُإؿم٤مقمُُِويمثػمٌُُ(5)لماحلرُمَُ ُوذه٥َمُُمـ ُزي٤مدشمُِؿم٤مقمُِإُأيمثرُُُرة، ُإمم ُوٟم٘مّم٤مٟمُِرة ُوًمٞمسُف ف،

ُاًمزُُّاخلالُفُ ُأصؾ ُواًمذم ُٓوُم٦َُُمَُاحلٜمٗمٞمُُّوم٢منُُّ:ٜم٘مّم٤مني٤مدة ُُمٕمٝمؿ ُاًمزُُّـ ُي٤مدةَُيٛمٜمٕمقن

ُضمُُِواًمٜم٘مّم٤منَُ ُسمؾُسمتٗم٤موُُٝم٤متُهمػمُٟمٗمسُاًمذُّسم٤مقمتب٤مر ُومالشمُِات، ُيتٗم٤موتُاعم١مُمٜمقن، ُأطمدٌُ ف

                                                          

(1)ُُ ُذم ُاًم٘مْم٤مقمل ُُ"اعمسٜمد"أظمرضمف 2ُاًمب٤مب ُص٤مُمَُ، ُاٟمتٝمر ُاهللُُُسمدقم٦مٍُُطم٥َمُـ ُأُمٜم٤مًُىمٚمبَُُُمأل ،ُوإيامٟم٤مًُُف

ُُمألُاهللُُُ،سمدقم٦مٍُُص٤مطم٥َمُُرَُـُاٟمتٝمَُُمَُ»:ُاهللُُىم٤ملُرؾمقلُ:قمٛمرُىم٤مل قمـُاسمـ،837ُ،1/318ُ ر:

ُمفُأوًُمفُوأيمرَُُـُأٓنَُوُمَُُ،أُمٜمفُاهللُُمـُاًمٗمزعُإيمؼمُ،سمدقم٦مٍُُص٤مطم٥َمُُـُأه٤منَُوُمَُُ،وإيامٟم٤مًُُفُأُمٜم٤مًُىمٚمبَُ

ُ.شُقمغمُحمٛمدٍُُسمامُأٟمزلُوم٘مدُاؾمتخّػُُ،ٞمفُسمبنٍمًُم٘مُِ
ه٤مُضمقدُِاًمْماللُاعمبلمُىمبؾُوُُُٟمدوةَُُوأسمٓمٚم٧َمُُ،٦مٛمُّاًمٖم٦ُُُم،ُويمِمٗم٧َمُإُمُُّومٚم٘مدُٟمّمح٧َمُُ!رمحؽُاهللُ(2)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.!اًمٕم٤معملمُسمثامٟمٛمئ٦مُؾمٜملم،ُواحلٛمدُهللُرّبُ

ُواًمّمحب٦مُ"اإلطمٞم٤مء"ُ(3) ُوإظمقة ُإًمٗم٦م ُآداب ُُيمت٤مب ُاًمب٤مب ُُإّول...إًمخ، ُإًمٗم٦مُذم ومْمٞمٚم٦م

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م2/183ُ،184ًُُ...إًمخ،ُُوإظمقة،ُسمٞم٤منُُمراشم٥مُاًمذيـُيبٖمْمقن

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م255ًُُصـُ"اًمٗم٘مفُإيمؼم"أي:ُذمُُ(4)

ُ.159ُ،160سم٤مبُذمُإؾمامءُوإطمٙم٤مم،ُومّمؾُصـُ"اإلرؿم٤مد"أي:ُذمُُ(5)
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ُاًمٜمُُّسملمُإيامنُُِىؾمقُّ ُيمّؾُُاعمالئٙم٦م٤ُُِمسُوإيامنُِآطم٤مد ُُمـ ُأنُُّوإٟمبٞم٤مء ُهمػم ذًمؽُُاًمقضمف،

َُلُقاُإوُّومٛمٜمٕمُُُ؟قمٚمٞمفُزائدةٍُُات،ُأوُسم٠مُمقرٍُذمُٟمٗمسُاًمذُُّأوُٟم٘مصٍُُهؾُهقُسمزي٤مدةٍَُُتُاًمتٗم٤موُُ

ـُُّ:وىم٤مًمقا  .(1)فإممُضمالئُُِامُهقُراضمعٌُإٟمُُّ،ةًُيتٗم٤موتُىمقُُّاًم٘مٓمعَُُُمـُأنُُُّم٤مُئم

 خملوٌق؟ هل اإليامن  

ُاعمُُُه٥َمُذَُُخمٚمقٌقُُاإليامنُُ ـُُُ(3)(2)ح٤مؾمبُلُإًمٞمف ُاعمٙمُُّوقمبدُُُ(4)بيماّلُُواسم ُ(5)لاًمٕمزيز

ٝمفُوضّمُو،ُ"خمٚمقٍقُ همػمُُُاإليامنَُُإنُّ"ُ:ؿُي٘مقًمقنأّنُُوقمـُأمحدُسمـُطمٜمبؾُوج٤مقم٦مٍُُ.هؿوهمػمُُ

يٜمٓمبؼُقمغمُُ"خمٚمقٍقُُفُهمػمُُإٟمُّ"ُ:ـُىم٤ملذمُىمقلُُمَُُاإليامنُُِإـمالَقُُنُّإُ:فسمامُطم٤مصٚمُُُرُيُإؿمٕمَُ

ُاًمب٤مري ُصٗم٤مت ُُمـ ُهق ُاًمذي ُاحلُُُمُُِٕنُُّ:اإليامن ُأؾمامئف ُـ ُوإيامٟمُُ"ـاعم١مُمُِ"سٜمك فُ،

                                                          

يؼُاإلذقم٤م،ينُيم٤منُُمعُاًمتّمد اًمٕمدم،ُوم٢منُذمُشمِمٙمٞمَؽُُاطمتاملُاًمٜم٘مٞمض،ُوُٓقمدمُُُاًم٘مٓمعَُُأنُُّرضورةًُُ(1)

ُاًمٜم٘مٞمضُمُُّرءٌُ ُُمـُدمقيز ُاًمَْمُُوًمقُضٕمٞمٗم٤مًُُ،٤م ُومليٙمـُىمٓمٕم٤مًُُملُ،ٕمػذمُهم٤مي٦م ُأصالًُُيٙمـُإيامٟم٤مًُُ،

ُ.؟!،ُومٛمـُأيـُي٠ميتُاًمتِمٙمٞمؽىمٓمٕم٤مًُُيم٤منُإيامٟم٤مًُُ،ُمـُذًمؽُأصالًُُيٙمـُُمٕمفُرءٌُُوإنُملُ،ىمٓمٕم٤مًُ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاحل٤مرثُاإلُم٤ممُاًمٕم٤مرفُسم٤مهلل.ُ(2)

ُاعمُُُهقُ(3) ُأؾمد ُاهللُ،لح٤مؾمباحل٤مرثُسمـ ُقمبد ُأسمق ُويمٜمٞمتف ُاًمٔم٤مهرُ، ُسمٕمٚمقم ُُمِم٤ميخُاًم٘مقم ُمـُقمٚمامء

ُواإلؿم٤مرات ُاعمٕم٤مُمالت ُُمٜمٝم٤مُ.وقمٚمقم ُاًمتّم٤مٟمٞمػُاعمِمٝمقرة ُاهلل"ُ:ًمف ُحل٘مقق ُاًمرقم٤مي٦م ُ"يمت٤مب

سمبٖمدادُؾمٜم٦مُصمالثُوأرسمٕملمُُُم٤متُ.وهقُُمـُأهؾُاًمبٍمةُ،وهقُأؾمت٤مذُأيمثرُاًمبٖمداديلمُ،وهمػمه

 (.58ًمٚمسٚمٛمل،ُصـُ"ـمب٘م٤متُاًمّمقومٞم٦م")ُُُُُُُُُُُُُُُُُ.وأؾمٜمدُاحلدي٨مُ،وُمئتلم

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقمبدُاهلل.ُ(4)

ُاعمٗمٜمّهقُُ(5) ُاًمٕم٤ممل ُاًمِمٞمخُاإلُم٤مم، ُاًمزَُليـُاعمٙمُّـُقمزُاًمدُّقمبدُاًمٕمزيزُسمـُقمكمُسمـُقمبدُاًمٕمزيز، ُلُمُمزَُ،

ُشمسٕمٛمئ٦م ُؾمٜم٦م ُُمقًمده ُُم١مًمُُّ،اًمِم٤مومٕمل. ُأطمده٤موًمف ُسمؾماّمُُ:ٗم٤من ُؾمٞمُّ"ـه ُُمدح ُذم ُاعمبلم دُاًمٗمتح

ُ.لمُوشمسٕمٛمئ٦مذمُطمدودُاًمستُُّشمقرّمُُ."قدهُُُلٜمبتُْطمدي٨مُؿمٞمُُّقدُقمغمومٞمضُالُُ"ـسمُ:واًمث٤م،ينُ،"ٚملماعمرؾَمُ

 .(2/168ُ،169ُطمرفُاًمٕملمُاعمٝمٛمٚم٦مُُمـُاًمٓمب٘م٦مُاًمث٤مٟمٞم٦م،ُ"اًمٙمقايم٥مُاًمس٤مئرةُسم٠مقمٞم٤منُاعمئ٦مُاًمٕم٤مذة")
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ُشمّمدي٘مُُ ُاًم٘مديؿُِذمُإزَُ-ف ُدّلُُ(2)فتُِسمقطمداٟمٞمُُّٕززمَُاُ(1)هإظمب٤مرَُُ-لُسمٙمالُمف ُىمقًمُُُيمام فُقمٚمٞمف

َُأَٟم٤مُ:شمٕم٤ممم َٓ ُإًَِمَفُإِ َٓ ٌُثُفُشمٕم٤مممُحمدَُشمّمدي٘مَُُإنُّ"ُ:ي٘م٤ملُوُٓ،[14 ]ـمف:ُ﴾(3)﴿إَِٟمٜمِلَُأَٟم٤مُاهللُُ

ُ."سمفُطم٤مدٌثُُي٘مقمَُ ،ُشمٕم٤مممُأنخمٚمقٌقُ ٓو

ـُُ ُُؾُِاًمت٠مُمُّ قمٜمدُؼُذمُهذهُاعمس٠مًم٦مُِيتح٘مُُّٓ"ُ:يػاًمنّمُُأيبُىم٤ملُاسم ُٕنُُّ:خلالٍفُُحمؾ 

ُُومٕمٌؾُُ،سمفَُػُاعمٙمٚمَُُاإليامنَُ ُومالُىمٚمبل  ُظمالٌفُيتُُُّمٙمتس٥م، ُخمٚمقىم٤مًُذمُيمقٟمُُِجف ُواإليامنُُف ،ُ

فُذمُأٟمُُّظمالٌف٦ُُمُِاًمسٜمُّ جفُٕهؾيتُُّومالُ،فُشمٕم٤مممفُشمٕم٤مممُومٝمقُُمـُصٗم٤مشمُِقمٚمٞمفُاؾمٛمُُُاًمذيُدّلُ

ُ ُسمٕمُضُوسم٤مًمَُ)ىمديؿ ُسمُُيُمِم٤مُغ ُطمتُُّ(ىخ٤مرخ ُسمٙمٗمر ُسمخَُُ(4)ـُمَُ)كُطمٙمٛمقا ُاإليامن،ُىم٤مل ٚمؼ

فُأٟمُُّوم٤مقمٚمؿُُْ:فُاًمذيًُمٞمسُسمٛمخٚمقٍقُفُشمٕم٤مممُىم٤ملُسمٙمالُمُِٕٟمُُّ:اهللُيمالمُُِٚمَؼُقاُقمٚمٞمفُظَمُُمُُزَُوأًم

ُُإًمفَُ ٓ ّٓ ََٛمٌدَُرؾُمقُلُاهللِ﴿وىم٤ملُشمٕم٤ممم:ُُ.(5)قهُُُإ ُ(6)ؿُُومٞمٙمقنُاعمتٙمٚمُُّ،ُ[29 :]اًمٗمتحُ﴾حم 

ُىم٤ممَُ ُىمد ًُمٞمسُسمٛمخٚمقٍقُُسمف ُُم٤م ُأنُُّ،(7)سمف ُاًم٘مرآنَُُمَُُيمام ُىمرأ ُيمالمَُُـ ًمٞمسُُاًمذيُاهللُِىمرأ

                                                          

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ."شمّمدي٘مف"ُسم٤مًمٜمّم٥مُُمٗمٕمقُلُُ(1)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُفٟمبٞمُ ُورؾم٤مًم٦مُُِ(2)

(3)ُُ ُشمٕم٤ممم: ُاهللِ﴾وىمقًمف َُرؾُمقُل ََٛمٌد ُشمٕم٤ممم:29ُ :]اًمٗمتحُ﴿حم  ُوىمقًمف ُاحْلَٙمِٞمؿُُِ﴿يس[، *ُُ*َُواًْمُ٘مْرآِن

ُاًمُْإَِٟمَؽُعَمُِ ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُ[3-1 :]يسُُٛمْرؾَمٚملَِم﴾ــَ

ُاإليمٗم٤مرَُُمَُُ(4) ُُمَُٟمٙمٗمُ ُوٟمحـُُٓ؟ـُيسٚمؿُهذا ُسمخَُر ُسم٤مهللُشمٕم٤ممم-ُ!ٚمؼُاًم٘مرآنُسحي٤مًُـُوم٤مه ُ-واًمٕمٞم٤مذ

ُ.دُرض٤م[]اإلُم٤ممُأمحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُديد.مُقمٚمٞمفُقمغمُهذاُاًمقضمفُاًمبٕمٞمدُاًمٖمػمُاًمّسُٚمزَُـُيُُومٙمٞمػُسمٛمَُ

ُاهللُ﴾:ُواًمذيُذمُاًمتٜمزيؾُ،هٙمذاُذمُٟمسخ٦مُاًمٓمبعُ(5) َٓ ُإًَِمَفُإِ َٓ ُُ.[19 ]حمٛمد:ُ﴿وَم٤مقْمَٚمْؿَُأَٟمُفُ

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[٤ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم.لمُُمٜمّتَُلمُاإللٞمُّلمُاًمٙمٚمٛمتَُؿُهب٤مشمَُـُشمٙمٚمُُّمَُُ:أيُ(6)

ُ،ُيمامُيستحٞمؾُأنسمح٤مدٍثُُىمديؿٌُُي٘مقمَُ أنُوحم٤مٌلُُ،ىمديامًُُنَُأنُيٙمقُٓسمدُُُّم٤مًُمٞمسُسمٛمخٚمقٍقُُ:أقولُ(7)

ُيمٞمػُواًم٘م٤مئؿُُسم٘مديؿٍُُطم٤مدٌثُُي٘مقمَُ ،ُُ
ٍ
ُُوضمقدَُُُّٓمٗم٦مُُاًموُ،ًمفُصٗم٦مٌُُسمٌمء ُل٤م ّٓ ،ُٟم٤مقمتٞم٤مًُُوضمقداًُُإ

ُحمت٤مٌجُاًمٜمُّواًمقضمقدُُ ُطم٤مؿمٞمت٤َُُمقمتل ُشمت٘مدُّإمم ُومٙمٞمػ ُاًمّمٗم٦مُُٞمف، ُومْمالًُاعمقصقَفُُم ُىمُُِ، دُمٝم٤مُقمـ

قمـُُاًمّمٗم٦مُُِؾمٚم٥ُمُُ-ُمٕم٤مذُاهلل-ٓمالن٤مُيٚمزمُرض،ُومٛمعُسمُُاٟمت٘م٤ملُاًمٕم٨َُمُسمٛمس٠مًم٦مُف،ُوم٢منُشمِمبُّدوصمُِوطُمُ

= 
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ُوضمٝمُّسمٛمخٚمقٍقُ ُإفمٝمَُُ(ؾمٛمرىمٜمدُُمِم٤ميُخُُ(1)ٚمٝمؿ، هقُُ(2)سم٤مًمقوم٤مقُاإليامنَُُوم٢منُُّ:روهق

ُسم٤مًمٚمُ ُٜم٤من،ُواإلىمرارُُسم٤ملَُُاًمتّمديُؼُ ب٤مدُاًمٕمُُِب٤مد،ُوأومٕم٤مُلُُمـُأومٕم٤ملُاًمٕمُُُِمٜمٝمامُومٕمٌؾُُس٤من،ُويمؾ 

ُُيمقن٤ُُُمًُأيْم)ُ(3)ميٚمزَُ(ُو)٦ُماًمسٜمُّ ٗم٤مقُأهؾهللُشمٕم٤مممُسم٤مشمُُّخمٚمقىم٦مٌُ هللُنُا٤مؾمبح"ُمـُُذايمرٍُُيمؾ 

ُُ،"واحلٛمدُهلل ُُاًم٘مرآنُُِؼُٟمٔمؿَُيقاومُُِإنُملوُ،رضومُُُهمرضٍُُذمُأّيُُؿٍُُمتٙمٚمُُّسمؾُيمؾ  ّٓ ذمُُإ

ُٕم٤م،ينُيمالُمُُِمـُُمًَُُمٞمسُسمٛمخٚمقٍقُ سمفُُم٤مُىمدُىم٤ممَُُ،إضمزاء طمٜمٞمٗم٦مُذمُُيمالمُأيبُفُشمٕم٤ممم،ُوٟمص 

ُظَمُُسيٌحُُ(4)"اًمقصٞم٦م" ُطمٞم٨مُىم٤ملذم ُاإليامن ُُ(ُمعُاًمٕمبدَُُسم٠منُُّرُ ٘مُِٟمُُ"ُ:ٚمؼ فُأقمامًمُِ)جٞمع

                                                          

= 

ُُضمقدًُُمزوال٤مُقمٜمفُسمٕمدُآٟمت٘م٤مل،ُأوُوُُُ:-ؾمبح٤مٟمف-ُاهللِ
ٍ
ُيـُُمٕم٤مًُضمقدَُسمقُُُواطمدٍُُرء  .٤مٌلُحُمُُ،ُواًمٙمؾ 

ُهمػمُُآظَمُُسم٤مًمٕمبدُرءٌُُسمؾُىم٤ممَُ" :ولفٌن ق   ُوإٟمُُّىم٤ممَُُُم٤مُر ُسم٤مهللُشمٕم٤ممم، ُهق ُذمُيمقنامُُهٍُْم٤مُمُُام ًمف

ُاإلؿمٙم٤مُلُُ،"لمُمتقاوم٘متَُلمُطمٙم٤ميتَُ ُزال ًُمٞمسُسمٛمخٚمقٍقُُوم٢منُُّ:وم٘مد ُاًم٘م٤مئؿُُُاًمذي ُشمٕم٤ممم،ُُهق سم٤مهلل

ُأن وٓ ُيقاومُُِيٙمقنَُُيٚمزمُُمٜمف ُأيْم٤مًُُم٤م ُُ.خيٗمك خمٚمققُيمامُٓ همػمَُُ٘مف سم٤مًمٕمبدُهقُُاًم٘م٤مئؿَُُأنُُّواحلؾ 

ُوإذقم٤مٟمُُقمٚمٛمُُ ُوٓف ُواًمذيًُمٞمسُسمٛمخٚمقٍقُأّنُُؿمَؽُُف، ،ُلمتَُلمُاإللٞمُّهقُُمٕمٜمكُاًمٙمٚمٛمتَُُامُطم٤مدصم٤من،

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[اًم٘مٞم٤مم.ُاعمٕمٚمقمًُمٞمس٧مُُمرشمب٦مًَُُمف،ُوُمرشمب٦مُُُفُُمٕمٚمقمٌُفُأٟمُّسم٤مًمٕمبد،ُهم٤ميتُُُوًمٞمسُىم٤مئامًُ

ُسم٠مضمغَمُُٜم٤مدٍُٝمؿُُمُُوممُُمـُاًمتجٝمٞمؾ،ُيمالُمُُأَُُاًمت٠مويُؾُُ:أقولُ(1)
ٍ
ُ،"ـُسمفاعم١مُمَُ"هؿُسم٤مإليامنُُمرادَُُأنُُّ:ُٟمداء

بًُمت٘م٤مر٤ُُُمًُهؿُسم٤مًم٘مٞم٤ممُوىمعُشمس٤محُمُوشمٕمبػمُُُ.سمفُـُمُِؤُم٤مُأُ:أيُ،إيام،يِنُُل،ُواًم٘مرآنُُديٜم٦ُُِمُُيمامُشم٘مقل:ُاًمسٜمّ

ُاعمَُُ،سمفُـُِواعم١مُمَُُواعمٕمٚمقمُُِاًمٕمٚمؿُِ ُسم٤مًمذُّهل ُاًم٘م٤مئٛم٦م ُاًم٘مديٛم٦م ُاًمٕمَُٕم٤م،ين ُاعمٕمؼَمُٚمٞمُّات ُسم٤مًمٙمالم٦ُم ُقمٜمٝم٤م

ح٤مسم٦مُواًمت٤مسمٕملمُُمـُاًمّّمُُهُج٤مقم٦مٌَُرُ،ُوىمدُأيمٗمَُٚمزُمفُاًمٙمٗمُرُفُيَُدوصمُِـُىم٤ملُسمحُُُمَُُأنُُّؿمَؽُُٗمز،ُوٓاًمٜمّ

ُسمٞمُُّ،لمُمُِإىمد٦َُُمُُوأئٛمُّ ُذمُٜمتُُيمام ٤ُمؾمبح"ف ُاًمس  رؾم٤مًم٦مُُ،يمت٤مبُاًمّسػمُ"اًمٗمت٤موىُاًمرضقي٦م"]ُ"بقحن

ُُم٘مبقح" ُقمٞم٥مُيمذٍب ُقمـ بقح ُاًمس  ُقمٜمَُ.[384-15/378ُ"ؾمبح٤من ُُم٤م شمٕم٤مممُُواهللُ،قاومٝمذا

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأقمٚمؿ.

ُسمُ:أيُ(2) ُريمٜمَُؾمقاءٌُُ،يـهذَُُهمػم٦ُُُمُرءٌُاًمسٜمّ ٤مشمٗم٤مقُأهؾًمٞمسُومٞمف ُرُُُ،ٞمفيم٤مٟم٤م رُوأظَمُُيمٜم٤مًُأوُأطمده٤م

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ذـم٤مًُ

ُُمُُُاًمتٕمبػمَُُأنُُّ:إًمٞمفُأذُتُُُم٤مُاًمت٠مويُؾُُ(3) ُإٟمُّس٤محم٦مٌُسم٤مًم٘مٞم٤مم ُاًمالزمُُ، ًُمٞمسُسمٛمخٚمقق،ُُىمٞم٤ممُُُام ُُم٤م قمٚمؿ

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ىمٓمٕم٤مًُُهقُواضم٥ٌمُُ،ومٞمفُحمذورَُ وٓ

ُ.ه150طمٜمٞمٗم٦مُاًمٜمٕمامنُسمـُصم٤مسم٧مُاًمٙمقذم،ُاعمتقرّمُؾمٜم٦مُ ًمإلُم٤ممُإقمٔمؿُأيبُ"اًمقصٞم٦م"أي:ُ(4ُ)

 (.6/384ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم".ُو2/802ُ"يمِمػُاًمٔمٜمقن")
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ُ.(3)"(2)((1)فُخمٚمقٌقُهُوُمٕمرومتُِرُِوإىمرا

 وابما هو الص   عذ اإلىسان جيب علوه أن يعتقد   المء   لتبس  إن ا

ُأؿمٙمَُ ُاإليامنُرءٌُُاًمتبَسُُ:أيُ،َؾُإذا ُأهؾ ُُمـ ُاإلٟمس٤من ُقمٚمؿُُِقمغم ُدىم٤مئؼ ُُمـ

ُأنُ،(4)اًمتقطمٞمد ُاحل٤ملُيٕمت٘مدَُُجي٥مُقمٚمٞمف ُاًمّّمُُ(5)ذم ُهق ُسمٓمريؼُُقمٜمدُقاُبُسمام ُشمٕم٤ممم اهلل

ُوُٓقم٤معم٤مًُُجيدَُُأنإممُُ،اإلج٤مل ُ،رُسم٤مًمقىمػُقمٚمٞمفٕمذَُيُُُاًمٓمٚم٥م،ُوُٓيسٕمفُشم٠مظمػمُُُومٞمس٠مًمف،

ُوقمدمُِسمتقىمُ ُ:أي ُإطمقال، ُذمُُمٕمروم٦مُهذه ُسم٤مًمّسُِّمُشمٗمحُ ُٗمف ُويٙمٗم١َُمف ُذمُاحل٤ملُإنُ(6)رال،

ضُٗمؽمَُ،ُوهقُومٞمامُيًُُمٚمِمّؽُُ(7)٥ٌمُقضمُُِمَُُُػُاًمتقىمُُّٕنُُّ:ػُقمغمُسمٞم٤منُإُمرُذمُآؾمت٘مب٤ملشمقىمُّ

ُاقمت٘م٤مدُُ ُيم٤مإلٟمٙم٤مر، ُأسمٓمٚمُُه ُىمقَلُوًمذا ُُ(9)ُمـُأصح٤مسمٜم٤مُ(8)اًمثٚمجلُقا ُ(10)أىمقل"طمٞم٨مُىم٤مل:

ُ.أوُىمديؿٌُُأىمقل:ُخمٚمقٌقُ فُشمٕم٤ممم،ُوٓفُيمالُمُُوهقُأٟمُُّ،(1)ؼٗمَُسم٤معمتُّ

                                                          

ُ.68صـُ"اًمقصٞم٦م"ُ(1)

ُوإٟمُُّقمـُطم٘مٞم٘م٦مُٞمٝمامُظم٤مرٌجُيمٚمَُُواعمٕمروم٦مَُُاإلىمرارَُُمُأنُّىمدُشم٘مدُُّ:قلت   فٌنُ(2) ُ.امُهقُاإلذقم٤مناإليامن،

ًُمفُُوضمقدَُُٓ مُأنشم٘مدُُّ:قلت   ّٓ ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُ.فُىمٓمٕم٤مًُدوصم٥َُمُطُمُقضمُِٝم٤مُيُُدوصمُُومحُُُ،سم٤معمٕمروم٦مُإ

ُ.ُمٚمت٘مٓم٤م378ُ،380ُ،381ًُُ-376صـُ"اعمس٤مَُمرة"أي:ُذمُُ(3)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُدات.يمذًمؽُذمُجٞمعُاعمٕمت٘مَُُاحلٙمؿَُُوم٢منُُّ:اًمٕم٘م٤مئدُُمٓمٚم٘م٤مًُُسمفُقمٚمؿُُُاعمرادُُُ(4)

ُسمامُهقُاحلُاقمت٘مدُتُ"ومٞم٘مقلُذمُٟمٗمسف:ُُ(5)  .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُ."اهللُشمٕم٤مممُذمُهذهُاعمس٠مًم٦م قمٜمدُؼ 

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيـ.٤متُاًمدُ ُمـُرضوريُُّيم٤مٟم٧مُاعمس٠مًم٦مُُ إنُ(6)

ُٕنُُّ:ذمُاعمتـُسم٤مًمٗمتحُجيٕمَؾُُيٜمبٖملُأنُ،ُوٓ"٤مًُعمُّ"ٗمتحًُمفُسم٤مًمُب٤مًُقضَمُيم٤منُُمُُ ،ُوإن"٤مًُإٟمُّ"ُّؽًُمٚمَِم٧ٌُُمُُمثبُُِ:أيُ(7)

ُاًمٌّم٥َُُمُقضَمُُمُُ
ِ
 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ب٤مت.قضمُِدُاعمُُلقازُشمٕمدُ ُ:ءاًمٌّمُُضمقدَُهُوُُضمقدُُيستٚمزمُوُُُسم٤مًمٗمتحُُٓء

ُؾمٜم٦مُوشمقذّم181ًُُمدُؾمٜم٦مُوُُُ،ج٤معُاًمبٖمداديُُمـُوم٘مٝم٤مءُاحلٜمٗمٞم٦مؿُمُ ج٤معُاًمثٚمجلُأسمقحمٛمدُسمـُؿُمُهقُُ(8)

ُاًمُ.ه266 ُُمـ ُاًمٗم٘مفُ"اًمتجريد"ُ:تّم٤مٟمٞمػًمف ُاعمِمبُ ُاًمردُ "وُ"أصم٤مرُشمّمحٞمُحُ"وُ،ذم ُ"ٝم٦مقمغم

 .(6/15ُ"هدي٦مُاًمٕم٤مروملم")ُُُُ.وهمػمُذًمؽُ"٤مراتاًمٙمٗمُُّيمت٤مُبُ"و

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُذمُاعمٕمتزًم٦م.ُفُُمٕمدودٌُٕٟمُُّ:أصقًُُُٓٓروقم٤مًُومُُُاحلٜمٗمٞم٦مُُِ:أيُ،ُمـُأصح٤مسمٜم٤مُ(9)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُن.آذمُاًم٘مرُ(10)

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[٦ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم.قمٚمٞمفُسملمُإئٛمُُّ(1)
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ُقمٚمؿُُِواعمرادُُُ،هذا ُأؿمٞم٤مءُُُسمدىم٤مئؼ ُُاًمتقطمٞمد ُاًمِمؽ  ُُم٦ُُُمُُٝمبواًمِّمُُيٙمقن ُٜم٤مومٞم٤مًُومٞمٝم٤م

ُوُمُُ ُسمذاتُاهللُوصٗم٤مشمُُِْم٤مًُٜم٤مىمًُِمإليامن، ُوُمٕمروم٦مًُِمإلي٘م٤من ُسم٠مطمقالُ(1)ـاعم١مُم٦َُُمُِيمٞمٗمٞمُُّف، ُ(2)سمف

ُومالآظمرشمُِ ُسمٕمضُِشمقىمَُُاإلُم٤ممَُُُأنُّٜم٤مذِمُيُُُف، ُاإلؾمالم،ُّٕنُُ:إطمٙم٤ممُ(3)ػُذم ُذائع ُذم ٤م

ُضالًم٦مٌُُواإلؾمالمُُِذمُقمٚمؿُاًمتقطمٞمدُُِوآظمتالُفُُ،(4)ذمُقمٚمؿُإطمٙم٤ممُرمح٦مٌُُوم٤مٓظمتالُفُ

ُسمؾُص٤مطمب٠ُُُمُُواخلٓمُ.وسمدقم٦م ُُمٖمٗمقر، ُُم٠مضمقرذمُقمٚمؿُإطمٙم٤مم ُومٞمف ذم٠ُُمالفُاخلٓمسمخُ،ف

ُُم٤مُأوم٤مدهُاإلُم٤ممُُُ."(7)زور٠مفُُم،ُوص٤مطمبُُ(6)وروزُُُ(5)فُيمٗمرٌُوم٢مٟمُُّ:قمٚمؿُاًمٙمالم ُ(8)إقمٔمؿُهذا

ُ.(9)"ذطمف"واًم٘م٤مريُذمُُ"اًمٗم٘مفُإيمؼم"ذمُ

ُآظِمُٞمٙمُُوًمُْ ُوأوُُّرَُـُهذا ُوومتَحُُهمٚمِؼَُُلُاًمٙمت٤مب، ُاًمب٤مب، ُ،احلج٤مبُأسمقابُرومعُُِهذا

دقمقاٟم٤مُُرُُلمُأوُأدٟمك،ُوآظِمُقؾَم٤ُمبُىمَُ،ُومٙم٤منُىمَُٟمكُومتدمّمُـُدَُى،ُوسمٛمَُمحـُقمغمُاًمٕمرشُاؾمتقَُسم٤مًمّرُ

ُ.!وآًمفُوأصح٤مسمفُأجٕملمُفُحمٛمدٍُٚم٘مُِظَمُُُاهللُشمٕم٤مممُقمغمُظمػمُِاًمٕم٤معملم،ُوصغّمُُهللُرّبُُأنُاحلٛمدُُ

                                                          

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُسمف.ُم٤مُي١مُمَُُ،ُأي:قمغمُصٞمٖم٦مُاعمٗمٕمقلُ(1)

٦ُمُُم٤مسمٛمٕمروم٦مُيمٞمٗمٞمُُّ:،ُأي"ـُمُِ"سمٛمٕمٜمكُُ"اًمب٤مءَُ"ُوًمٕمّؾُُ[،320صـُ"اعمٜمح"]ُ"ذحُاًم٘م٤مري"يمذاُذمُُ(2)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٕم٤مد.ـُسمفُُمـُأطمقالُاعمَُي١مُمَُ

]يمت٤مبُإيامن،ُسم٤مبُاًمٞمٛملمُذمُُ"اعمحت٤مر ردُّ"ُتُذموىمدُقمدُُّ،٤مُسمٚمغُؾمبٕم٤مًُهُمُّيمقىم٧مُاخلت٤منُوهمػمُُِ(3)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُ.[11/515ُ،516،ُ...،ُُمٓمٚم٥مُذمُاعمس٤مئؾُاًمتلُشمقىّمػ...إيمؾُواًمنمب

امُضم٤مءُُمـُاظمتالفُّسُإٟمُّّسُقمٜمدُاًمٕمُُومٝمذاُاًمٞمُُُ،اًمٖمػمُقمٜمدُاًمرضورةُسمنمـمفُاعمٕمروِفُُلقازُشم٘مٚمٞمدُُِ(4)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[٦ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُم.قمٚمامءُإُمُّ

ُ.]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.شم٤مرةًُُ(5)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُظمرى.أُُُ(6)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُمٓمٚم٘م٤مًُُ(7)

 .]اإلُم٤ممُأمحدُرض٤م[ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.!٤مُسمف،ُآُملماهللُشمٕم٤مممُقمٜمفُوقمٜمُُّطمٜمٞمٗم٦مُريض دٟم٤مُأسمقؾمٞمُُّ(8)

ُ.322-319صـُ"اعمٜمح"ُ(9)
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 "دد املنتق  املعتق  "
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قا ـُ ه، وظذ افذيـ أدرَ بعدَ  كبل   ـ ٓظذ مَ  المُ وافّس  الةُ ه، وافّص هلل وحدَ  احلؿدُ 

 بعد:[و] هف وظفدَ ربَ ؿُ 

افقؿت،  دُ سـَ رى، مُ افقَ  دُ ـَ دى، َش الُ  ؿُ ؾَ افؽامؾ، ظَ  حريرُ ـافػاضؾ، اف اإلمامُ  ـتب

 اهلل مـ ّش ف اكَ َص  ديبااخلريآ ق  احل املولوي فضلؼ، ادطؾَ  افعرص، إشتاذُ  ةُ حجّ 

 ظذ هذا افؽتاب ادستطاب طاً مؼر   ،إظادي

 

، (1)يف أمحدُ ادِ محّ  ـ شائرِ ـ هق مِ  ظذ مَ ، وأصع  وأمحدُ   احلؿقدِ ظذ رّب   لثـِ أُ 

، ظؾقف وظذ محدُ أو دٌ ك حمؿّ ف ـادسؿّ ، واشؿُ (3)أمحدُ  اخلالئؼ (2)مـ خالئؼؾؼف ف ـخَ ؼَ ؾَ وَخ 

 :وبعد، دُ مَ افّس   المُ ّس واف ائؿةُ افدّ  الةُ آفف وصحبف افّص 

ع، ورَ إ (5)عإروَ  (4)عػفا ورصػفا مقٓكا إودَ افتل صـ   شافةَ افرّ  ؾؼد ضافعُت 

                                                           

 .د رضا[]اإلمام أمح                       ر.شتاكـده تَ  (1)

 .]اإلمام أمحد رضا[                       ظادات. (2)

 .]اإلمام أمحد رضا[                       ر.شتقده تَ  (3)

( عَ َض )ووَ  ،موُدع، ـؽرُ ": "افؼامقس"ؿال يف  ،ؽقـة وافقؿاريف افّس اس أي: ادػّضؾ ظذ افـّ (4)

باب افعغ، ؾصؾ افقاو،  "افؼامقس"] "ؽقـةقدوع افّس ، شؽـ واشؼّر، وادَ اعٌ وودِ  ؾفق وديعٌ 

 "فع صاكَ ، ـقَض بافثقِب  ع افثقَب ودَ "ؿال ؾقف:  ،قن واحلػظاهـ. أو يف افص   [787صـ

 .]اإلمام أمحد رضا[                   .[787باب افعغ، ؾصؾ افقاو، صـ "افؼامقس"]

وافسقدد. مع افؽرم وافػضؾ  (مـ يعجبؽ وجفارة مـظره)جال مـ افرّ  (وعرإ)" (5)

 "إيضاح ادؽـقن")اكظر ترمجتف: : 5/365باب افعغ، ؾصؾ افراء، ] "افعروس تاج"

 .]اإلمام أمحد رضا[                    [.(6/271 "هدية افعارؾغ"و .3/135
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ب اجلؾقؾة، ب افثقاؿِ ادـاؿِ  ع، ذوادتض   (2)عارِ افّض  ،عادتػر   (1)عع، افػارِ افبارع ادتز  

 يعةِ افّؼ  ة، ومعارِف ؼؾقّ افـَ و ةِ افعؾقم افعؼؾقّ  بغ ؿقؼة، اجلامعُ افدّ  افثقاؿِب  وإكظارِ 

مـ  ضؾعَ  ؿرنٍ  (5)وؾّؾ  ،يف إكجاد احلّؼ  (4)قبافص   اد، ذائعُ ـايا وافـجّ افثَ  (3)عُ واحلؼقؼة، ضاّل 

 ػُل افص   ،(8)طريػافغِ  يُػ افّؼ  ،افعّريػ ، افعريُػ (7)وإكجاد (6)جد يف إؽقارافـ  

 ع اهللُمتّ  ،شقل افؼادري احلـػلافرّ  مقٓكا ادقفقي ؾضؾ ،احلػل (10)ُص احلَ  ،(9)اخلػل

 .!ففؼائِ  ف يقمَ امِ أيّ  خرَ  ف، وجعَؾ ه ووؿائعِ ف يف حرزِ وصاكَ  ،فقل بؼائِ ادممـغ بطُ 

 ،فااحلؼائد ـؾ   أهؾِ  دؽائدِ  حلؼائؼ افعؼائد، داؾعٌ  (11)ا جامعٌ ؾنذا هل مع وجازِت 

ا ظبارِت  طافعِ ع مَ ضاّل  ،دى وإيضاحٕوضاع الُ  اح، وتبقغٌ افرُصَ  فؾحّؼ  (12)وإرصاٌح  تبقانٌ 

اح، ض  وؾَ  ؾ ـشٌػ ادبطِ  ؾؿِ الم طُ وإؾصاح، وفظِ  إصباٌح  ابِح افّص  اح، فصبح احلؼ  َص افػِ 

                                                           

 .]اإلمام أمحد رضا[                  ف وؾاؿفؿ.ؿ بافّؼ وتػرع افؼقم: ظالهُ  ،افػارع: ادرتػع افعايل (1)

 .]اإلمام أمحد رضا[                  أي: اخلاصع اخلاضع. ،افضارع: ادتّضع: ظطػ تػسر (2)

الن ؾـد، يؼال: ؾُ اد: مجع كجد، زمغ بُ شتف، افـجّ ، وافثـايا: مجع ثـقة، پُ ر ـقهْ ن بَ ر آمدَ افطؾقع: بَ  (3)

ويؼفرها بؿعرؾتف  عايل إمقر، رـاب لا يعؾقهاع أكجد وكجاد، ؿاصد دَ وضاّل  ،ع افثـاياضاّل 

 .]اإلمام أمحد رضا[                      ف.وجتاربف وجقدة رأيِ 

 .]اإلمام أمحد رضا[                     قب: اإلصابة.قب ـغَ افَص  (4)

 .]اإلمام أمحد رضا[                     ـ.ن وصؽستَ دادَ  هزيؿْت  (5)

 .رضا[ ]اإلمام أمحد                       قبفا.كِش  (6)

 .]اإلمام أمحد رضا[                       ؾرازها. (7)

 .]اإلمام أمحد رضا[                       رسدار. (8)

 .]اإلمام أمحد رضا[                                     اخلػل: افظاهر افالمع. (9)

 .رضا[]اإلمام أمحد                      واؾر افعؼؾ. : ـغـلِص احلَ  (10)

 .]اإلمام أمحد رضا[                  ف.أي: شػر جامع ؾحذف ادقصقف وأؿام افصػة مؼامَ  (11)

 .]اإلمام أمحد رضا[                     .اإلرصاح وافترصيح بؿعـك (12)
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 ،(4)احرَ افؼَ  لام احلّؼ فؾؼرائح بن (3)مٌ ٔإِ  ،(2)ؾقفا بآؿساح ؿ افتل رسدْت افؽؾِ  (1)وتالئؿُ 

ـَ  ـِ إػ ُش  ، هيتدي هبا افضؾقُؾ (7)وآشتجراح اإلؾسادَ  (6)ح دـ اجسحرَ رح وَج وؿَ  (5)ؿؾَ و  ـ

 (9)يعة افبقضاء الـقة، ؿد ؾصَح افّؼ  (8)مـ شيعة ي هبا افغؾقُؾ ة، ويرتقِ ـقّ افَس  ةِ أهؾ افسـّ 

ة، واؾتضح هبا كقّ رق افدَ أباضقؾ افػِ  وبغ ،يـقةة افد  افعؼائد احلؼّ  بغ (11)رقافػُ  (10)ُق رَ هبا ؾَ 

، ترك جقداً كُ  هبا احلُؼ  (14)دجَ ة، ؾنذا ؿد كَ جديّ وافـَ ة مـ ادعتزفة ديّ افرَ  (13)إظاور (12)ظقار

                                                           

 .]اإلمام أمحد رضا[                       تقاؾؼ. (1)

ـشػ ")اكظر ترمجتف:  :65صـصؾ افؼاف، باب احلا، ؾ] "رصاح"اؿساح افؽالم ارجتافف  (2)

 .]اإلمام أمحد رضا[                   .[(101، 2/100 "افظـقن

أي:  ،[1167باب ادقؿ، ؾصؾ افالم، صـ] "ؿامقس"ف دوظَ افُؼؿُؼؿ: شّد ُص  :ٕمأ (3)

 [.]اإلمام أمحد رضا                    .ؾإذهان وإصالح ما ؾقفا مـ اخلؾَ  شدُ 

 .]اإلمام أمحد رضا[                     .اخلافص :ح بافػتحافؼرا (4)

 .]اإلمام أمحد رضا[                      .جرح (5)

 .]اإلمام أمحد رضا[                    .آجساح: آـتساب وآرتؽاب (6)

 .]اإلمام أمحد رضا[                    .قب وافػسادآشتجراح: إطفار افعَ  (7)

 .]اإلمام أمحد رضا[                    .اھگٹن، هـدي: ر آمدَ جا بآب دَ  (8)

 .]اإلمام أمحد رضا[                  .يؼال: ؾصح افصبح إذا بدأ ،ؾصح ؾصقحًا: أي: طفر طفقراً  (9)

 .حمؿد أمحد ادصباحل[افعاّلمة ]              افصبح.  :غبػتحتَ  (10)

 .]اإلمام أمحد رضا[                  .احلّؼ وافباضؾ يػّرق بغ ام :ؿ ـافػرؿانافػرق بافّض  (11)

 .]اإلمام أمحد رضا[                       .قبظَ  (12)

 .]اإلمام أمحد رضا[                       .قرِدٓنـ (13)

  .[346باب افدال، ؾصؾ افـقن، صـ] "ؿامقس"جقدًا: وضح واشتبان. كجد إمر كُ  (14)

 .د رضا[]اإلمام أمح
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غك غك وضَ ـ بَ مَ  ظؾقفا ـُؾ  (4)جيد ،(3)مـجقداً  ، بؾ هافؽاً (2)مـجقداً  (1)مـؽقداً  كجدي   ـؾ  

 .جقداً صد ؾقجده هبا وُ افرُ  (6)وجد (5)غكـ بَ مَ  ـُؾ وجيد هبا  ،وجداً 

وىف إجزاء، بلَ  افعؿقؿِ ف ف مـ ؾضؾِ اجلزاء، وخّص  مقٓكا خرَ  ؾجزى اهللُ

مغ، وآفف إ دٍ ف، آمغ بؿحؿّ يـ رظقَ ارَ يف افدّ  ـَ ف، وأحَس شعقَ  ه وصؽرَ ؾ جفدَ وتؼبّ 

ـَ وصحبف ادحامغ، ظؾقف وظؾقفؿ أَ  ،غادقامِ   ك تسؾقامِت غ، وأشـَ ادصؾ   ك صالةِ ز

ـَ    ادسؾؿغ، وجزاه وجزاهؿ أحس
ٍ
 .غغ، مـ ادممـغ وادسؾؿظـ شائر ادصؾ   جزاء

 افػاروؿل احلـػل حق   حممد فضل  ف افػؼر إػ ربّ  افعبدُ  / ـتبف

 طػف افبادي يف افعقاؿب وادبادئبؾُ  ؾف اهللُظامَ  ،اخلرآبادي

 

 

     

                                                           

 .]اإلمام أمحد رضا[                   .جيد ادـؽقد: افػؼر ادحتاج ادعدم افذي يسلل وٓ (1)

 .]اإلمام أمحد رضا[                                   ادغؾقب. ادـجقد: ادرـقب وأيضاً  (2)

 .[346باب افدال، ؾصؾ افـقن، صـ "افؼامقس"أي: ] "ق"ادـجقد: الافؽ.  (3)

 .]اإلمام أمحد رضا[

 .]اإلمام أمحد رضا[                       .حيزن (4)

 .]اإلمام أمحد رضا[                       .ضؾب (5)

 .]اإلمام أمحد رضا[                    .افِغـك وافظػر :افقجد بافضؿ (6)
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 لؾؿعؼ افقَ قذظل، اددؿ  ؼ افؾّ افؽامؾ، افعامل افػاضؾ، ادحؼ    ـتب

 مقٓكايـ وافدّ  احلّؼ  رهانماء مديـ افػضائؾ، حمط رحال إؾاضؾ، بُ 

 :احلاشديـ مـ ّش  وؿاه اهللُ ،(1)ينالد   حممد صدر ياملفت

 

 ،يريد وحيؽؿ ما ،يشاء ، يػعؾ ماّل ذِ ويُ  زّ عِ ، ويُ ّؾ ِض ويُ  يداحلؿد هلل افذي هَي 

قى،  ظـف ؾؼد ؽَ  زَ احـ ي، مَ فدِ ف مَ ؽُ ، وشافِ يقِ ف َش ف افذي ضريؼُ ظذ رشقفِ  الةُ وافّص 

دى، الُ  ؿ كجقمُ داة، افذيـ هُ امة، وصحبف الُ حلُ قى، وظذ آفف اظـف ؾؼد هَ  ـ حادَ ومَ 

 :وبعد، اهتدى جُؾ ؿ اؿتدى افرّ هّي لب

ؼ، اددؿ   زُ فا احلَ ػاؾعة، افتل أفّ جافة افـّ شافة افبافغة، وافعُ يف افرّ   كظرُت ؾنّن 

قذظل، دعك افؾّ إ ؿّ َض افػائؼ، افبحر اخلِ  افعاملُ  افؽامُؾ  ؼ، افػاضُؾ ادحؼ   حريرُ ـاف

                                                           

أحد  ،هؾقي افؽشؿري ثؿ افدّ طػ اهلليـ بـ فُ افد   ة ادػتل صدرعاّلمافشقخ افعامل افؽبر اف (1)

وأخذ  ،بدهع وكشل هبا ه1204 غ وأفػفد شـف أربع ومئتَ وُ  ،افعؾامء ادشفقريـ يف الـد

قل وؽرها مـ صوإ وأخذ افػؼفَ  ،ة بلكقاظفا ظـ افشقخ ؾضؾ إمام اخلرآباديؽؿقّ افعؾقم احلِ 

د يف أثـاء يسدّ  نوـا ،يهؾقويل اهلل افدّ  بـايـ افد   ظـ افشقخ رؾقع ،ةافعؾقم افؼظقّ 

اهلل ويستػقد مـف، ودا مات افشقخ  ويل بـاافعزيز  ظبد إػ افشقخ إجّؾ  ،افتحصقؾ

 وتقّػ  ،ري شبط افشقخ ادذـقرؿشحاق بـ أؾضؾ افعُ إظـ افشقخ  افعزيز أشـد احلديَث  ظبد

ؽؾب اإلكؽؾقز ظذ  ثؿّ  ،افعظقؿة بالـد  ثارت افػتـةُ ؾؾاّم  ،ؽ دهعبدار ادؾِ  ضقيؾةً  ةً مدّ  افصدارةَ 

ف بقتَ  مقه ؾالزَ ؼُ أضؾَ  ثؿّ  ،فؾلخذوه وهنبقا أمقافَ  ،واخلروج لغؿقه بنؾتاء افبَ اّت  ،اخلارجغ ظؾقفا

 تشدّ  ٓ»ؼال يف شح حديث ادمـتفك "ػاتف: . مـ مصـ رس واإلؾادةوؿرص مهتف ظذ افدّ 

تقيّف شـة مخس  ،"ى افؽثرةافػتاو"و "مرأة ادػؼقدافدر ادـضقد يف حؽؿ ا"و ،"«حالافر  

 وفف إحدى وثامكقن شـة. ،ؾـ هباؾدُ  ،بدهع ه1285 وثامكغ ومئتغ وأفػ

 .(مؾتؼطاً  247، 7/246 ، 403 حرف افصاد، ر: "كزهة اخلقاضر")
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يش افؼادري، يف رَ افؼَ  قنايُ دَ شقل افبَ افرّ  قفقي ؾضُؾ مقٓكا ادَ  ،لصؿعي إذِ حقَ إ

ـ يـظر يف مَ  اء، كظرَ رّ ة افغَ احلـػقّ  ة افبقضاء، وؿقاظدُ ادؾّ  حتؼقؼ افعؼائد افتل هل أصقُل 

 
ٍ
ـَ  فػظاً  دَ ا أجقَ ُت د، وجـاً ف ممؽِ ؾقؿَ  ما يؽقنَ  يؽاد أن ، بحقث ٓـاً ممعِ  كظراً  يشء  وأحس

ػ ـّ ؿد ُص  قفا ـتاٌب داكِ يُ  ، ٓمؽاكاً  ، وأمـعَ كاً لص ، وأرؾعَ ؽامً ُح  ، وأزهرَ كظامً  وأؽر  معـك، 

قفا، ؿبؾ باكِ بؿَ  يف هذا ادرام، هيدى افضال   ػْت ؿد أفّ  هيا رشافةٌ يساوِ  يف ظؾؿ افؽالم، وٓ

فا ؾّ قفا، ُج ؾِ ـادـ يـظر ؾقام يُ  يٌؾ رى ؾقفا، ووَ قفا ويَ قاؾِ قبا دـ يُ قفا، ؾطُ عاكِ ظذ مَ  يؼَػ  أن

فا، ػَ ـ صـّ مَ  نِ لفش فا، وياـ رصػَ مَ  ِل عفا، ويا فَس ػَ ـ أفّ مَ  فدِ ، ؾقا جلُ ورٌ فا رُس ، وـؾُ كقرٌ 

 ما ف ؾقام أتك، كظؿَ مثؾُ  لِت ي ك، وملعَ ؾقام َش  فداً ُج  يللِ  فا، حقث ملـ أضرؾَ مَ  خلطِب  ويا

ـِ اً ـان مـتِؼ  ما ، ومجعَ راً ـان مـتثِ   ٓئح وضعٍ  ؾِ واضح، وأـؿَ  وجفٍ  ، بلحس

 أؿقل وؿقيل يا لا مـ رشافة

 

 جّؾت دائحظـ مَ  ْت وجؾّ  ْت جتؾّ  

 جؾت 

 

ـَ بارِ ٓ يُ  قرٍ بـُ  ءُ ِض تُ   قـبيف 

 

 تفذفّ  ف صؿٌس وـقػ وفق بارتْ  

ادجقب،  فؿ أكَت ، افؾّ اً ف مشؽقرشعقَ  ، واجعْؾ قؾقراً مَ  ه جزاءً فؿ أجزِ افؾّ  

 !.ا اإلكابةومـّ  ،فؿ مـؽ اإلجابةـقب، افؾّ وإفقؽ كُ 

 ينالد   حممد صدرادسؽغ  ره افعبدُ حرّ 

 هطفرَ  ضافذي أكؼَ  ،هزرَ ووضع ظـف وِ  ه،صدرَ  اهللُ شَح 

 غبعغ بعد أفػ ومئتَ وػ شـة ثالث وشى إُ ادَ مُج  وذفؽ يف آخر
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 ؾؾقع ادـار، ؾخر إماثِ ـتب افشقخ اجلؾقؾ ادؼدار، افرّ  

 د مـ اهلل احلؿقدػ، ادمي  ؾَ ة اخلَ ػ، حجّ ؾَ جامع افػضائؾ، بؼقة افس  

 :ظـقد حاشدٍ  ـؾ   مـ ّش  ، محاه اهللُ(1)موالنا الشيخ أمحد سعيد

 

عث ـ بُ ظذ مَ  المُ وافّس  الةُ ؿف افبقان، وافّص اإلكسان، وظؾ   َؼ ؾَ احلؿد هلل افذي َخ 

ؿ بؿـزفة ، وظذ آفف افذيـ هُ ؾؼ مـ اإلكس واجلانّ رؿان، إػ شائر اخلَ جج وافػُ باحلُ 

 :وبعد، خقل اجلـانوا بدُ ّؼُ ف افذيـ بُ سان مـ إظقان، وأصحابِ اإلك

، باً َؼ مَ  دُي ؼشبـدي ادجد  شعقد افـ   محدُ أ ،محـافػؼر إػ اهلل افرّ  ؾقؼقل افعبدُ 

  ظـ ـّؾ  فف ظقضاً  ، ـان اهللُذهباً مَ  واحلـػُل 
ٍ
  رأيُت إّن  :بافػضؾ واإلحسان يشء

افشلن،  افعامؾ، افذي هق جؾقُؾ  افؽامؾ، افعاملُ  ُؾ ػف افػاضافذي صـّ  "دد ادـتؼَ ادعتؼَ "

ادعؼقل وادـؼقل وادعان وافبقان، واحلاوي فعؾقم إديان، مقٓكا  بغ اجلامعُ 

، -مانور افزّ ان ظـ ُش ؿف ادـّ شؾّ - شقل افؼادريافرّ  ادقفقي ؾضُؾ  ،وٓكاأَ وبافػضؾ 

 صقل، هلح بقان، يف ضؿـ ؾُ ة واجلامظة بلوَض ظذ ظؼائد أهؾ افسـّ  الً ف مشتؿِ ؾقجدتُ 

 قى ؿرنَ الَ  أهؾِ  رأَس  طالن، ؿامعاً ع وافبُ دَ افبِ  أهؾِ  وأصقل، فدؾعِ  ؿقاظدُ  يـفؾد  

 ؾ اهللُوٓه، وتؼبّ ـ أُ مِ  ف خراً اجلزاء، وجعؾ آخرتَ  ظـ ادسؾؿغ خرَ  قطان، جزاه اهللُافّش 

                                                           

ـدي هَ افؼدر بـ ظزيز افؼدر افّس   شعقد بـ صػل افشقخ أمحد شعقد صاحب بـ أّب (1)

ـ   .ه1277 شـة وتقيّف  1217فد شـة وُ  ،افػاروؿل أحػاد أمحد افشقخ مـ ،ؼشبـديافـّ ػ ص

 "ظذ افقهابقغ ادبغ يف افردّ  احلُؼ "و ،فيف افتصقّ  "إربعة إهنارُ " :شائؾمـ افّر 

 "كزهة اخلقاضر"و .5/157 "هدية افعارؾغ") ."د إكس واجلانّ فبقان يف شقّ ا شعد"و

 .(48، 7/47 ، 67 ، ر:فػحرف إ
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 اهلل ظؾقف اهلل رص، صّذ يغ افبر ظـ زَ ، ادطف  َؼ د افبَ ه، بجاه شقّ ػ أجرَ وضاظَ ف، شعقَ 

 .!انؿقع افديّ ؽ أكت افّس ا إكّ ؾ مـّ ـا تؼبّ بّ أـز، ر
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 ادعؼقل أرديةِ  اجلؾقؾ، كاُش  افـبقؾ، افعاملُ  ـتب افػاضُؾ 

 ،(1)موالنا حيدر عيل ،روع وإصقلأبـقة افػُ  ظامرُ  ،وادـؼقل

 :يوؽقِ  ل  ؽبِ  ـؾ   مـ ش   ف اهللُصاكَ 

 

 الً ُش رُ  َؾ ادممـغ، وأرَش  ص ظؼائدَ يـ، ورّص افد   ؿقاظدَ  َس افذي أّش احلؿد هلل 

 ادةِ  اهلل ظؾقف وظذ آفف افّس ؾغ، صّذ ادرَش  دَ مـ بقـفؿ شقّ  َص ريـ، وخّص ـذِ يـ ومُ مبؼ  

 :ا بعدأمّ ، دىالُ  مجقف كُ حاب، وأصءباجَ افـُ 

ـٍ  ؾـل مطافعةُ ؾؼد ّش  احلغ، افذي ػ افّص ؾَ دات افس  يف معتؼَ  متغ، وـتاٍب  مت

قف مـ ـجِ ويُ  ،جاةف إػ افـ  ؾ شافؽَ قِص ؿقيؿ، يُ  ظذ هنٍج  مستؼقؿ، ويدُل  إػ رصاطٍ  يدهَي 

افعابديـ،  افعارؾغ، وكظامُ  ه يف افعادغ، وهق إمامُ د كظرُ يقَج  ة افذي ملعاّلمافظؾامت، فؾ

روع اوي افػُ ادعؼقل وادـؼقل، ح ظـ افتقصقػ وافتبقغ، مقٓكا جامعُ  لادستغـِ 

ادسؾؿغ  د اهللُأيّ - شقلافرّ  ؾضُؾ وهق ؟ س ادؼبقل، ـقػ ٓومؼتداكا ادؼد   ،وإصقل

ـَ إؾاداتِ  وصفرةِ  ،فقل بؼائِ بطُ  هذا افؽتاب  ، ؾقجدُت -ػاتفادبتدظغ بؿمف   فقرَ  طُ َّس ف، و

ء طقات همٓػقات ادعتزفة، ومـ ُخ هَ  ة، وإبطالِ ظذ إثبات ظؼائد أهؾ افسـّ  الً مشتؿِ 

ف افػضالء يف َش يدرّ  أن وافقؼغ، ؾفق يؾقُؼ  احلّؼ  أهؾ غ، وخيرجقن مـ مجاظةِ افضاف  

                                                           

فف مـ  .ه1299 شـة ادتقىّف  ،ؿ افػؼقف احلـػلادتؽؾّ  ،حمؿد افػقض آبادي الـديحقدر ظع بـ  (1)

غ كضارة افعقـَ"و "بصارة افعغ ـإزافة افغغ ظ"و ،افشقعة يف ردّ  "ك افؽالممـتفَ " :افتصاكقػ

 "تؽؿؾة ؾتح افعزيز"و "اف افؾثام ظـ تدفقس ادجتفد افؼؿؼامـّش "و "غظـ صفادة احلسـَ 

 ، 276 حرف احلاء، ر: "كزهة اخلقاضر"و .5/280 "دية افعارؾغه") .ذفؽ وؽر

7/173 ،174). 
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: قؾ يف مثؾ هذا افؽتابـ ما ؿِ أحَس  دارـفؿ، ومافقا ظؾقف يف مَ فؿ، ويعق  مدارِش 

 .!"ف يف افبابػ مثؾُ يصـ   مل"

 

 

 

 

 

           

 



 

 

 

 "املستنَد املعتَمد"عىل ات تقريظ

 من بعض علامء مّكة املكّرمة

 املساّمة بـ

 الّلمم املَلكّية والتسجيالت املّكية

 ه٤٢٣١
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 1: تؼريظ

رام، م افؽُ رْ حؾي افؼَ امم، وافرّ مي اهُ وم، افعّل ؼَ ؿْ ز افؼَ وم، الَ طَ ؿْ افبحر افطَ مـ 

 ؼل افـؼل إوّ ؾ إػ اهلل، افتّ تبت  برـي إكوم، ادػضول ادؼدام، ادُ 
ِ
 ،رامافؽِ  اه، صقخ افعؾامء

ــف ظؾقف مـ مِ  اهللُ َؾ أشبَ - (1)قلص  الشقخ حمّؿد سعقد باب  اهلل الرام، شّقدكو ومقٓكو  ببؾدِ 

 :بؿّؽي ادحؿّقي وؾعقيِ مػتل افّش  -يؾط ذَ أبَس و

 
هؿ افقجقد، ومأل بنرصودِ  جيَ َب  ادحّؿدييِ  يعيِ افّؼ  الؿد هلل افذي جعؾ ظؾامءَ 

ـَ  فؿ الؼ  وإيضوحِ   ،فمّؾتِ  قرَ ؾغ ُش ادرَش يـ شّقدِ ؿ ظـ دِ بـضوهِ  َس جقد، وحرَ وافـّ  اددائ

 :بعد ديـ، أّموؾحِ ّؾغ ادُ ادِض  ولَل  فؿ افقاوحيِ بلدّفتِ  َؾ ي ظؾقف، وأبطَ رة ظـ افتعدّ ادطف  

ـِ  افؽومؾ، واجلفبذُ  ميُ افعّل حف حّرره وكؼ   إػ مو ؾؼد كظرُت  ف كبق   افذي ظـ دي

 :ف افذي شاّمهذم ـتوبِ  ،ي افشقخ أمحد روو خونْ ل وظزيزِ ؾ، أِخ د ويـوِو جيوهِ 

 ؿ أذر بثوء، بؾ هُ الُ  كدؿيِ وافز   عِ دَ افبِ  أهؾِ  ؤوسِ ف ظذ رُ ؾق افذي رد   "دادستـَ  دادعتؿَ "

 ٌٍ أّفػف مـ افؽتوب  مو شوفي خمتَك وبّغ ذم هذه افرّ  ،دعوكِ ومُ  دٍ ومػِس  مـ ـّؾ خبق

                                                          

حمؿد شعقد بوُبَصقؾ اَلرَضمل ادّؽل افّشوؾعل، مػتل افشوؾعّقي وصقخ افعؾامء بؿّؽي ادؽّرمي، ( 1)

يـل ، وتؾّؼك مـ ظؾامء ادسجد الرام ذم ظكه، وَٓزم افسّقد أمحد زَ ه1421ُوفد بو ظوم 

كقي أيضًو، ثّؿ تصّدر فؾتدريس حلن وختّرج ظذ يَديف، أخذ ظـ افشقخ رمحي اهلل افؽرادَ 

قخ ظبد افؼودر ادـديع وؽره، ُظّغ أمقـًو، ثّؿ تقّّل اإلؾتوء، تقذّم ظـف افشبودسجد الرام، وأخذ 

عؿر ف، "ِشر وتراجؿ بعض ظؾامئـو ذم افؼرن افّرابع ظؼ فؾفجرة") ه.1٣٣١بؿّؽي ادؽّرمي شـي 

ث حد  اداإلموم أمحد روو ". و422، صـخ حمؿد شعقد بوبصقؾافشق (ه1٣31ظبد اجلّبور )ت

ْيْؾقي وظؾامء مّؽي ادؽّرمي  مؾتؼطًو وتعريبًو(. 414، 411صـ "افَزَ
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 ؾِ لهؿ مـ أشػَ قا بَض يؽقكُ وا أنافذيـ ـودُ  ،ةرَ جَ مـ افػَ  مجؾيٍ  ادذـقر، وبّغ ؾقفو أشامءَ 

 رَ وصؽَ  !اجلؿقؾ هؿ اجلزاءَ فؿ وؾسودِ بثِ ُخ  بف خقؿيَ   بّغ وهتَؽ ؾقام افؽوؾريـ، ؾجزاه اهللُ

 .!افؽامل ادحّؾ اجلؾقؾ ف مـ ؿؾقب أهؾِ ؾ  ف وأَح شعقَ 

 :قؾافـ   ف ـامَل ادردمل مـ رب   ،برؿؿف رَ ؿوفف بػؿف، وأمَ 

 قلحمّؿد سعقد بن حمّؿد بابص  

 يوؾعقي بؿّؽي ادحؿقّ مػتل افّش 

 ادسؾؿغ ف ومجقعِ قف وإخقاكِ خيف وحمب  يف ودشوفف وفقافدَ  ؽػر اهللُ
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 2:تؼريظ

 أوَح ِمـ 
ِ
 الّؼوكقي، وأؾرَ  د افعؾامء

ِ
د، حومِ ى وادَ ادـوِص ي ّبوكقي، ذافرَ  د افعظامء

 بؿّؽي الطبوء وإئّؿيِ  د، صقِخ ادوجِ  اهد، وافبورعِ افزّ  افقرعِ  ،دؾ وإموجِ إموثِ ؾخر

اخلري  الشقخ أمحد أبو، موكح افػقض وافّسداد، مقٓكو يغ وافػسودادؽّرمي، موكع افزّ 

 :تعوػ إػ يقم افتـود ، حػظف اهللُ(1)ردادم  

 
 ،حـَ ادِ  ـ أظظؿِ ل مِ دايي افتل هِ قض واهِ ـ صوء بوفػَ ـّ ظذ مَ الؿد هلل افذي مَ 

ـو كبق   ّميِ أ ظؾامءَ  َؾ جعَ ه أندُ ، أمحَ َح ـَ ف وَش ببوفِ  رَ مو خطَ  ظؾقف بوإلصوبي ذم ـؾ   َؾ وتػض  

 
ِ
فقؾ، هون وافدّ إحؽوم بنؿومي افُز  ذم اشتـبوطِ  ؽيَ ؾَ فؿ ادَ ؿَ ل إهائقؾ، ورزَ بـِ  ـلكبقوء

هؿ هؿ إذ صر  دَ عوكِ مُ  ظلمًو، وخػَض أ مـفؿ إلؿومي الؼ   َى دـ اكتَص  عَ ه إذ رؾَ رُ وأصؽُ 

ّٓ إففَ  ٓأن دُ ظلمًو، وأصفَ إغ ذم الوؾؼِ   َؼ ظبٍد كطَ  صفودةَ  ،فف ذيَؽ َٓ هوحدَ اهللُإ

                                                          

محد أبق الر بـ ظبد اهلل بـ حمؿد صوفح بـ شؾقامن بـ حمؿد صوفح بـ حمؿد ِمرداد افشقخ أ (1)

س بودسجد الرام،الـػل  حووي افػضوئؾ الوفد  ادّؽل. الطقى اإلموم، صقخ الطبوء، اددر 

مي اجلومع بغ ادعؼقل وادـؼقل، وافبوفغ ذرى افتحؼقؼ ذم افػروع افعّل مـفو وافتوفد، 

، وكشل بو، وحػظ افؼرآن افعظقؿ مع ـامل ه1413وإصقل، ُوفد بؿّؽي ادؼؾي شـي 

، ه143٣ افتجقيد، وتؾؼك ظؾقَمف ظذ وافده وؽره مـ افعؾامء، ثّؿ تقّػ مشقخي الطبوء ظوم

ٌَ بو إػ ظوم  صعبون شـي  12، واكتؼؾ إػ رمحي اهلل بعد طفر يقم اإلثـغ، توريخ ه1433ومؽ

قر كؼ افـ ")ادختك مـ ـتوب  .، وُدؾـ بودعلة بؿؼزة بقً ِمرداد بشعبي افـقره1٣٣1

هر ـ قركظؿ افدرر ذم اختصور كؼ "و، ٣4صـ "وافز  ر: ، حرف اهؿزة، 1افبوب  "وافزهر اف

 (.مؾتؼطوً  241-213، صـ4، اجلزء 264
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كو ومقٓكو أّن شّقدَ  دُ ؼد افػريد، وأصفَ مون ـوفعِ افز   دِ قْ ف ذم جِ ؾَ افتقحقد، وجعَ  بخلصيِ 

ف بوفتقوقح ؾَ دى ورمحي، وأرَش ف فؾعودغ كقرًا وهُ ثَ افذي بعَ  ،فه ورشقفُ حمّؿدًا ظبدُ 

ـُ افد   فقؽقنَ  ف وظذ آفف ادصوبقح صّذ اهلل تعوػ ظؾق ،مبسقضًو هذه إّمي قػُل الـِ  ي

 :بعد أّمو ،رردى وظؼقد افدر جقم اهُ ف كُ افغرر، وأصحوبِ 

ادسّؿك  ،ؾه حيّؾ ادشوـؾ وادعوِو افػووؾ افذي بتـقير أبصورِ  ميُ وفعّل ؾ

معـوه، ؾفق  ف جقهرَ أفػوطِ  رر دُ  َؼ ف مساّمه، وضوبَ ؼف اشؿُ ، ؿد واؾَ خونْ رووبلمحد

رة، ذم افظفِ  ؿيُ ف ادِؼ ادعورِ  افذخرة، وصؿُس مـ خزائـ  ُى ؿوئؼ ادـتخَ افدّ  ــزُ 

: يؼقَل  ف أنـ وؿػ ظذ ؾضؾِ ذم افبوضـ وافظوهر، حيّؼ فؽّؾ مَ  افعؾقمِ  مشؽلِت  ـّشوُف 

 !رفمِخ  إّوُل  كَ ؿ ترَ ـَ 

ًُ  وإنوإِن    زموكيً  إخرَ  ــ
 

 ف إوائُؾ تستطعْ بام مل ٍٔت  
 

 بؿستـؽرٍ  وفقس ظذ اهللِ
 

َ افعو جيؿعَ أن   ذم واحد مَل
 

واجللفي، وادساّمة  وافتعظقؿِ  بوفؼبقلِ  يِ ريّ الَ  ،شوفيِ خصقصًو بام أبداه ذم هذه افرّ 

افؽػر  ٕهؾ افؼومعِ  ،ادبغ الؼ   وافزاهغ، وافؼقلِ  مـ إدّفيِ  "دد ادستـَ ادعتؿَ "بـ

 -شوفيافرّ   هذهذم ل مبسقضيٌ ـام هِ -دًا هو ـ ؿول بذه إؿقال معتؼِ ؾنّن مَ  ؛ديـؾحِ وادُ 

مقي، فؿ مـ افر  افس   يـ، مروَق ؿغ مـ افد  ّؾغ ادورِ ة افضوّفغ ادِض رَ ػَ أّكف مـ افؽَ  صبفيَ  ٓ

 واجلامظي، الوذفيُ  وافسـّيِ  اإلشلمِ  دو ظؾقف أهُؾ  ادمّيدةُ  ،مـ ُظؾامء ادسؾؿغ ظوملٍ  ـؾ   ىفدَ 

دى يـ بلئّؿي اهُ تعوػ ظـ ادسؾؿغ ادؼتدِ والامؿي، ؾجزاه اهللُ  لفيِ وافض   عِ دَ ٕهؾ افبِ 

مون، راؾعًو زال ظذ ممّر افزّ  ر، وٓف ذم إّول وأِخ بف وبتلفقػِ  عَ افقاؾر، وكػَ  يـ اجلزاءَ وافد  

مؾحقطًو  َح برِ  ف، وموبحقوتِ  افقجقدَ  ؾقان، ومتّع اهللُالّؼ كوسًا ٕهؾف مو تعوؿى ادَ  فقاءَ 
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ـَ  ،بع ادثوِنقطًو بوفس  ف، حمػوظـويوتِ  قن اهللِبعَ   ظظقؿِ  بجوهِ  ،ِنّ وص ظدوٍّ وحوشدٍ  ـؾ   قدِ مـ 

 .!ؾغ، صّذ اهلل تعوػ ظؾقف وظذ آفف وصحبف أمجعغإكبقوء وادرَش  خوتؿِ  اجلوهِ 

 ف ذكبِ  ف، وأشرُ رب   رؿؿف ؾؼرُ 

 ردادم  اهلل اخلري بن عبد أمحد أبو

 خودم افعؾؿ والطقى واإلموم بودسجد الرام
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 3: تؼريظ

 ِمـ 
ِ
 ؼغ، وُُهوم افعُ ادحؼ   مؼدام افعؾامء

ِ
ر، ؼغ، افعريػ ادوهِ اددؿ   ظامء

تـي، اهر، كوس افسـّي، وـوه افػِ ر، وافؼؿر افزّ حوب اهومِ ر، وافس  وافغطريػ افبوهِ 

مة العّل كو ّز واإلؾضول، مقٓافعِ ي حول شوبؼًو وٓحؼًو، ذي شوبؼًو، وحمط افرّ ل الـػقّ مػتِ 

 :واجلامل ز  اجللل بتقجون افعِ  جف ذو، تق  (1)قخ صالح كاملالّش 

 
ِِ افعؾقم بؿصوبقح افعؾامء افعورؾغ، وبغ   الؿد هلل افذي زّيـ شامءَ  ؿ  فـو بزـو

ؿ، ؿ  ه ظذ مو خّص وظَ رُ ؿ، وأصؽُ ـّ بف وأكعَ ه ظذ مو مَ دُ ادبغ، أمحَ  والؼ   اهداييِ  رَق ضُ 

ّٓ إففَ  َٓ  نأ دُ وأصفَ  قر، افـر  رِ فو ظذ مـوبِ صفودًة ترؾع ؿوئؾَ  ،ففذيَؽ  ٓهوحدَ اهللُإ

 ،فه ورشقفُ كو ومقٓكو حمّؿدًا ظبدُ أّن شّقدَ  دُ جقر، وأصفَ وافػُ  يغِ افزّ  أهؾِ  بفَ وتدؾع ظـف ُص 

 ؿ ظؾقف وظذ آففِ وشؾ   ي، افّؾفؿ ؾصؾ  ج  حَ ادَ  ح فـو الّجي، وأبون فـو ضريَؼ افذي أوَو 

                                                          

س بودسجد الرام، ُوفد بؿّؽي ادّؼؾي ذم ( صوفح بـ صّديؼ بـ ظبد افّرمحـ ـامل الـػل، اددر  1)

ذم  وصّذ بف افساويَح  ،وجّقده "افؼرآن افعظقؿ"، وبو كشل وحػظ ه146٣صفر ربقع إّول شـي 

ب، ؾؼرأ ذم أود واجتفدَ  ذم ضؾى افعؾؿ، ؾجد   ّؿ ذعَ ادسجد الرام، وحػظ بعضًو مـ ادتقن، ث

افشقخ ظبد افؼودر خقؿر الـػل ؾتػّؼف ظؾقف، وؿرأ  ميَ افعّل ابتداء افطؾى ظذ وافده، ثّؿ َٓزم 

ؼ ابـ ظوبديـ، وؿرأ ظذ افسّقد مع حوصقتف فؾؿحؼ   "افدّر ادختور"ظؾقف ظدَة ـتى ذم افػؼف، مـفو: 

ي وؽرهو، وأجوزه بسوئر مروّيوتف، وؿرأ ظذ افتػسر والديٌ وافعربقّ حلن ذم دَ  َزيـل أمحد

عوِن وافبقون وافعروض وؽرهو واكتػع بف، حق وادَ افسّقد ظؿر افّشومل افبؼوظل ثّؿ ادّؽل ذم افـّ

تقذّم ظوم  ،فػتقى، دّرس بودسجد الراماودو تػّقق ذم افعؾؿ وبرع تصّدر فؾتدريس واإلؾودة و

هر افـ قركؼ ")ادختك مـ ـتوب               ه.1٣٣4  (.413صـ ،4٣1ر:  "وافز 
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يـ، افد   إػ يقمِ  غ هؿ بنحسونٍ غ، وافتوبعِ حِ ػؾِ يـ ادُ ف افػوئزِ يـ، وأصحوبِ غ افطوهرِ افطّقبِ 

  ظققنِ  ةِ افػضوئؾ، وؿرّ  حرِ بَ  ميِ افعّل  ام افعوملِ شقّ  ٓ
ِ
ؾ، مقٓكو افشقخ إموثِ  افعؾامء

 مـ ـّؾ ُش وأبؼوه، و حػظف اهللُ ،يقِ ؾْ يْ افَزَ  أمحد روو خونْ  ،مونافزّ  ؼ برـيِ ادحؼ  
ٍ
 قء

 :بعد وؿوه، أّمو ومؽروهٍ 

وفؼد ! وامف ظذ افدّ اهلل وبرـوتُ  رمحيُ و -أّّيو اإلموم ادؼدام- لمُ قؽؿ افّس ؾعؾَ 

، وؿؾّ  ًَ ًَ ؾقام ـتب ، وحّؼؼ ًَ ًَ ؾلصب ــ، واّدخرَت ادِ  دَ ادسؾؿغ ؿلئِ  دَت أظـوَق أجب

كف أجرًا ـ فدُ بوك مِ ـقعًو، وَح مُ صـًو هؿ حِ  سـ، ؾلبؼوك اهللُالَ  إجرَ  -شبحوكف-اهلل  ظـد

ًَ افّض  ظظقاًم ومؼومًو رؾقعًو، وإّن أئّؿيَ  ؽ ؾقفؿ بوفؼبقل ؼوفُ ومَ  ،لل افذيـ شّؿقتَفؿ ـام ؿؾ

 افتحذيرُ  مسؾؿٍ  جيى ظذ ـؾ   ،يـؿقن مـ افد  مورِ  ـّػورٌ  -مو ذـرَت  والوُل -ؿ ؾفُ  ،حؼقؼ

 جمؾسٍ  فؿ بؽؾ  دة، وإهوكتُ فؿ افؽوِش رائِ دة، وآفؿ افػوِش ضريؼتِ  ظـفؿ، وذمر  مـفؿ، وافتـػرُ 

 ظـفؿ مـ إمقر افّصوئبي، ورحؿ اهلل افؼوئؾ: سِ افس   واجبي، وهتُؽ 

شُػ مـ افد    ٍب ظـ ـّؾ ـوذِ  افسسِ  يــ 
 

 أتك بوفعجوئى دظلٍّ بِ  وظـ ـؾ   
 

ًْ  رجوٌل  وفقٓ  مممـقن هدم
 

ـِ دِ  عُ صقامِ    جوكى اهلل مـ ـؾ   ي
 

ؿ ؿ افظودقن، أوفئؽ هُ قن، أوفئؽ هُ وفر ؿ افّض ، أوفئؽ هُ ونؿ الوِه أوفئؽ هُ 

 بغ ذيدٍ  ؿ موأؿقاهَ  َق ـ صد  ؿ ومَ فُ ديد، واجعؾْ ؽ افّش ل بؿ بلَش افؽوؾرون، افّؾفؿ أكزِ 

ًَ اْفقَ وضريد  ُدكَؽ َرمْحًَي إِك َؽ َأك ـَو َٓ ُتِزْغ ُؿُؾقَبـَو َبْعَد إِْذ َهَدْيَتـَو َوَهْى َفـَو ِمـ ف  وُب﴾﴿َرب   ه 

 .ف وشّؾؿ تسؾقاًم ـثراً وظذ آفف وصحبِ  كو حمّؿدٍ ظذ شّقدِ  [، وصّذ اهلل4ُ]آل ظؿران:
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 ه.1٣42ؽويي حمّرم الرام        

 افعؾؿ وافعؾامء بودسجد الرام وأمر برؿؿف، خودمُ  ؿوفف بػؿف،

 قخ صّديق كامل احلـػيمة ادرحوم الّش العّل  حمّؿد صالح ابن

 ففف وفقافَديف ودشوخيِ  ؽّرمي شوبؼًو، ؽػر اهللُمػتل مّؽي اد

 ـ بُس ومَ  ،هودَ ّس ه وُح أظداءَ  َل وخذَ  ،فوأحبوبِ 
ٍ
 أراده، آمغ! قء
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 4: تؼريظ

 ؼ، ُمِؼ ؼ، وافػّفومي اددؿ  مي ادحؼ  افعّل ِمـ 
ِ
فقم، َمؼق ذـوء افعؾقم، افػُ  ق شـوء

 :ّز واجلاملبوفعِ  ، أدامف اهللُ(1)صّديق كامل الشقخ عيل بنؾضول، مقٓكو افعؾقم وإي ذ

 
 ،وؾعمغ بوفعؾؿ افـّ ادؽرَ  ،يـ افؼقيؿ بوفعؾامء افعومؾغافد   الؿد هلل افذي أظز  

بؿ  ُق رِ فبًو ُت ؿ، وَص ؾَ ؽ افظُ ُهوء القافِ افد   ـيِ بؿ ذم إزمِ  ستضوءُ اًم يُ فؿ أكجُ افذيـ جعؾتَ 

ّٓ  إففَ  َٓ  أن دُ ؿ، وأصفَ مَ وا رِ قرُ ؾقحُ  عِ دَ يغ وافبِ غقون وافزّ افطُ  ضقائَػ   هوحدَ  اهللُ إ

ف ه ورشقفُ كو حمّؿدًا ظبدُ أّن شّقدَ  دُ حوم، وأصفَ افزّ هو فققمرُ ّدِخ أ صفودةً  ،فف ذيَؽ  ٓ

  خوتؿُ 
ِ
 :وبعد ،رامصّذ اهلل تعوػ ظؾقف وشّؾؿ وظذ آفف وصحبف افؽِ  ،افعظوم إكبقوء

 وضع، وافدّ جؿ افّس هذا افـ    ظذ ضؾقعِ رِب   اهللَ رُ ؾلكو أصؽُ 
ِ
ذم هذا  ،وجعافـّ  واء

قن مـ ؾُ فو يتـوَش اؾع، وأهؾَ قؾ افدّ ـوفس   عَ دَ افذي كرى ؾقف افبِ  ،ع افقاجعمون افػوجِ افز  

                                                          

افـبقؾ  الـػل ادّؽل، افعومل ادتػــ  ذم ظدٍة مـ افعؾقم، ـامل، افّرمحـ بـ ظبد ظع بـ صّديؼ (1)

ومخسغ  -أو أربع- ثلثشـي ذم ي ؾّؼ فد بؿّؽي ادوُ افـبقف، أحد أجّلء ظؾامء افبؾد الرام. 

ؾؼرأ ظذ وافده ذم افػؼف وؽره، وَٓزم ـثرًا  ،اصتغؾ بطؾَى افعؾؿو وكشل بو، ، وأفػومئَتغ

افسّقد ي عّلمافظذ  ظؾقفؿ ذم ظدة ؾـقن، وؿرأ مـ ظؾامء اهـقد افذيـ يِرُدون مّؽَي ادؼؾي، وؿرأ

بودسجد ؾدّرس  ،وَٓزمف ظدَة شـِغ، وأجوزه إجوزًة ظوّمًي، وأذن فف بوفتدريس ،أمحد َدحلن

ؾبي، ووّل ذم شـي مـ افسـغ افـقوبي وأـثر تدريسف بو، واكتػع بف افط الرام وبؿدرشتف،

بؿحؽؿي جدة افؼظقي. وهق أُخق افشقخ صوفح ـامل. تقذّم بؿّؽي ادؽّرمي ذم شـي مخس 

 "وافزهر افـ قركظؿ افدرر ذم اختصور كؼ ") وثلثغ وثلثؿئي وأفػ ظؿقؼًو، ودؾـ بودعلة.

 (.241، صـ4، اجلزء 1٣3، حرف افعغ، ر: 1افبوب 
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فؿ ـام ؽْ بود، وأهؾِ ؾ بؿ بغ افعِ مـفؿ افبلد، ومث   ع، افّؾفؿ أخؾِ واِش  ـّؾ حدٍب 

ًَ ثؿقدَ  ج ـلب همٓء القارِ  صّؽ ذم ـػرِ ٓ ع،هؿ بلؿِ يورَ دِ  وظود، واجعْؾ  أهؾؽ

افلمع،  جؿُ جوء بف هذا افـّ بوفؼبقل واإلذظون مو قطون، وحؼقٌؼ ور وحزب افّش افـّ 

فر، قخ افؽبر، وافَعَؾؿ افّش ع، افّش ـ ـون هؿ توبِ ي ومَ رؿوَب افقهوبقّ  ،عافؼوضِ  وافّسقُػ 

  قي، شّؾؿف اهللُؾْ يْ افَزَ  ـو، أمحد روو خونْ دوتُ مقٓكو وؿُ 
ِ
 ،ؿغيـ ادورِ افد   وأظوكف ظذ أظداء

 !لموظؾقؽؿ افّس  . كو حمّؿدٍ رمي شّقدِ بحُ 

 

 صّديق كامل عيل بن
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ػل ر، افص  ر، وظؿدة إواِخ ر، بؼقي إـوبِ ز افػوِخ اخر، والَ افبحر افزّ ِمـ 

ـ   موالكا قر ادطؾؼ، افـر  صّعيِ تـ، مطرح أــ، موحل افػِ ؾ، حومل افسر ؾ، افقذم ادتبت  ادتق

 :، دام بوٕيد وإيودي(1)آبادير اإللهاحلّق ادفاج   الشقخ حمّؿد عبد

 افّسلم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف ومغػرتف!

 
 يَ ثَ رَ فؿ وَ ؾَ يعي، وجعَ ه لاميي هذه افّؼ بودِ ـ ظِ ـ اختور مِ ؼ مَ الؿد هلل افذي وؾ  

كو ظذ شّقدِ  وافّسلمُ  وافّصلةُ  !رؾقعي ظوفقيٍ  تبيٍ هو مـ رُ ويو ،ؽؿيؾؿ والِ ف ذم افعِ أكبقوئِ 

 قعيِ ؿِ افّس  ػقسِ ي افـر ف ذوِ مجقعف، وظذ آفف وأصحوبِ  ؾقف مقٓه افػضَؾ  عَ افذي مجَ  حمّؿدٍ 

 :بعد ؾقق إزهور تركقؿف وترجقعف، أّمو صوح اهزارُ  قعي، موطِ ادُ 

 ًُ مـ افتحرير إكقؼ  ،فحقت يػي وموافّؼ  شوفيِ ظذ هذه افرّ  ؾؼد اّضؾع

صغل إفقفو بغرهو، وهل افتل تَ  ؼّر بو افعقـون ٓفو هل افتل تَ قؼ، ؾرأيتُ ِص وافتؼرير افرّ 

ادؼقال  ،ز افطؿطومالَ  ميُ افعّل فو هو، أصوب صوحبُ رُ هو ومَ خرُ  رَ حقٌ طفَ  أذانُ 

جد ف وادَ افؼ   م، ذووؼَ ؿْ بقى افؼَ إريى افؾ   ،اممر افبحر اهُ ؽِ افـ   ،ـعومادػضول ادُ 

                                                          

 ، ظومل بػؼفِ ل الـػل: مػن  فف آبودي، اهـدي ادؽّ حمؿد، اإلحمؿد بـ يورْ  بـ صوهْ  الّؼ  حمؿد ظبد (1)

آبود( ففإؿ ذم )فد وتعؾّ وُ ، ظرِب ف ظذ ضريؼي ابـبوفػؾسػي وافتصقّ  فف اصتغوٌل ، ي وأصقففالـػقّ 

 ٍّ ف ؾقفو بشقخ رّ ي وظُ وشؽـ مؽّ ، ، ؾلؿوم بودديـي أربع شـقاته144٣شـي  بوهـد، وح

  بووتقذّم ، قكفعُ ويبويِ  "دٓئؾ الرات" اهـقد ـوكقا يلخذون مـف إجوزةَ  وَج جّ الُ  نّ ٕ ؛ٓئؾافدّ 

ػل، َس ذم ذح تػسر افـ  "ـؾقؾ ظذ مدارك افتـزيؾاإل" :فف ـتى مـفو ة.ؾـ بودعلّ ودُ  (ه1٣٣٣)

 .(6/146 "إظلم")            .فؾغزاّل "يـمـفوج افعوبدِ "ذم ذح  "وفؽغهاج افّس "و
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فف أيـام  ، ـون اهللُرام، مقٓكو افػّفومي الوج أمحد روو خونْ ـل افؽُ ـل افز  ادؼدام افذَ 

 دَ ؼ، أؿسط وزظو، وأرَص ودؿ   طَ ؼ، ووبَ وحؼ   طَ ؾقام بَس  ،بف ذم ـّؾ مؽون َػ ـون، وفطَ 

 اجلزاءَ  ؾجزاه اهللُ ،ظؾقف ُل آصتبوه إفقف، وادعق  ظـد ادرجعُ  يؽقنَ  ى، ؾقجى أندَ وهَ 

د بلرؽَ  ،هر ادستدامافد   ف ضقاَل ضقؾتَ  اإلكعوم، وأضوَل  ف ؽوييَ عؿَ ظؾقف كِ  غَ افتوّم، وأشبَ 

رام، ف افؽِ ظؾقف وظذ آفِ  ،إكوم ؾغ شّقدادرَش  دِ يْ دِ ـْ ِص  بحؼ   ،سوميُ  ؾقف وٓ مُ لَ ْس يُ  ٓ قشٍ ظَ 

ـَ وصحوبتِ   لم.افّس  ِى وأضقَ  اهللِ ك صلةِ ف افػخوم أز

 ف اهوديرب   بحرمِ  لادؾتج افضعقُػ  حّرره افعبدُ 

 ,آبادياإلله ,موالكا الشقخ حمّؿد احلّق بن حمّؿد عبد

 ف افعؿقؿبػضؾِ  فام اهللُؾَ ظومَ 

 وتّقي صلةٍ  أفِػ  فو أفُػ شـي مـ اهجرة افـبقّيي ظذ صوحبِ 1٣42صػر ادظّػر  4
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فو، وجفؾِ  فو، موحل افبدظيِ وأهؾِ  قاؾؼغ، حومل افسـّيِ قز ادؽقظ ادـوؾؼغ، وؾَ ِمـ 

رم، افعّلمي اجلؾقؾ، الَ  رم، حوؾظ ـتِى د خطى افؽَ ـِش ـي إوان، مُ مون، وحَس زيـي افزّ 

 :ّز وافتبجقؾ، أدامفام اهلل بوفعِ (1)د إسامعقل خؾقلموالكا السقّ بقؾ، حرضة وافػّفومي افـ  

 
اجلّبور، ادتعوّل بصػوت  ؿِ ادـتؼِ  افعزيزِ  ر، افؼقي  افؼّفو إحدِ  الؿد هلل افقاحدِ 

 لل، افذي فقس فف ود  غقون وافض  ػر وافطُ افؽُ  أهؾِ  ه ظـ ؿقلِ واجللل، ادتـز   افؽاملِ 

اهلل  كو حمّؿد بـ ظبدافعودغ، شّقدِ  ظذ أؾضؾِ  لمُ وافّس  لةُ افّص  مثول، ثؿّ  وٓ كد   وٓ

 َل ؿل دـ اشتحّى افعَ الوذِ  ،ديوافر   يعف مـ الزذ دـ تبِ ؼِ ؾغ، ادـخوتؿ افـبّقغ وادرَش 

 :بعد دى، أّموظذ اهُ 

 ،مال، ؽلم أمحد افؼوديوِنغ ذم افسر رق افقاؿعِ إّن همٓء افػِ  فلقول:

هؿ ذم ـػرِ  بفيَ ُص  ظع وؽرهؿ، ٓل، وأذففتِ ف ـخؾقؾ إكبِ ـ تبعَ ومَ  ،أمحدقدورِص 

ؾنّن  ؛مـ إحقال هؿ بحولٍ ـ تقّؿػ ذم ـػرِ بؾ ؾقؿَ  ،ـ صؽ  ؾقؿَ  بفيَ ُص  جمول، بؾ ٓ بل

 ظؾقف بغ ؼوتف ادّتػَ هق مـ رضوريّ  مو رُ يـ ادتغ، وبعضفؿ مـؽِ فؾد   ذٌ ـوبِ فؿ مُ بعَض 

  مـ وسِ ؾ افـّ خيػك ظذ أجفَ  ذم اإلشلم، ـام ٓ شؿٌ رَ  وٓ هؿ اشؿٌ  يبَؼ  ادسؾؿغ، ؾؾؿ

                                                          

، تتؾؿذ ظـد افشقخ ه(1٣43الرم ادّؽل )ت يؽتبم أمغإشامظقؾ بـ افسّقد خؾقؾ  ( افسّقد1)

يػ، وادجوز مـ اإلموم أمحد روو الّؼ ادفوجر إفف آبودي، ـون مـ أجّؾي ظؾامء الرم افّؼ ظبد

 د اإلموم أمحد روو.إػ اهـد فزيورة افشقخ ادجد  ه 1٣44ر شـي ، وشوؾَ خونْ 

 .(تعريبوً  1١2صـ "وفي ادّؽقيتوريخ افدَ "و .تعريبوً  ٣1صـ "تذـرة خؾػوء أظذ حرضة")
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 وافطبوع. وافؼؾقُب  ره افعؼقُل ـؽِ ف إشامع، وتُ جّ مت قا بف رءٌ مو أتَ  ؾننّ  ؛إكوم

ًُ  أقول ثمّ  ـّ أّن همٓء افضوف   أيضًو: إِّن ــ  ةَ رَ ػَ افؽَ  رةَ جَ غ، افػَ ؾ  غ ادِض أط

 مـ ُش  َؾ حَص  هؿ مو َؾ يـ، إّكام حَص ؿغ مـ افد  ادورِ 
ِ
 بـوه ظذ ُش آظتؼود، مَ  قء

ِ
فؿ افػَ  قء

أّّنؿ مـ  :ؾقف صؽ   افقؼغ افذي ٓ ّل ظؾؿُ  َؾ َص مـ ظبورات افعؾامء إجمود، وأن ح

ـِ دِ  ريدون إبطوَل يُ  ،ةرَ ػَ ظوة افؽَ دُ  يـ، افد   ر أصَؾ ـؽِ فؿ يُ ؾتجد بعَض  ، حمّؿدٍ  ي

فؿ ل أّكف ظقسك، وبعَض فؿ يّدظِ بقغ، وبعَض رًا لوتؿ افـّ مـؽِ  بّقةَ ل افـُ فؿ يّدظِ وبعَض 

فؿ فعـَ - هؿ ذم الؼقؼي، همٓء افقهوبقيُ د  أَص بؾ  ،ؿ ذم افظوهرُّن وأهقَ  ،فديل أّكف ادَ يّدظِ 

ؿ سقن ظذ افعقام افذيـ هُ ؾبِ يُ  -ثقاهؿملواهؿ ومَ  ورَ افـّ  وأخزاهؿ، وجعَؾ  اهللُ

ـ ؾؿَ  إئّؿيِ  وفِح افّص  ِػ ؾَ هؿ مـ افس  ـّي، وأّن ؽرَ عقن فؾُس ؿ ادّتبِ ـوٕكعوم، بلّّنؿ هُ 

 رّ ـّي افغَ قن، وفؾُس ظُ ؿ مبتدِ دوَّن 
ِ
ًَ ػقن، ؾقوخموفِ ـقن وتورِ  اء يؽـ همٓء  صعري! إذا مل فق

 هذا افعوملَ  ؿّقَض تعوػ ظذ أناهللَ  ! وأمحدُ ؟فف... عُ ـ ادّتبِ عغ ؾؿَ مّتبِ  ف فـفجِ 

ؿ ترك إّوُل فمِخر"ر ظفَ ر، مَ ى وادػوِخ ادـوؿِ  افؽومؾ، صوحَى  ؾ، وافػووَؾ افعومِ   "ـَ

 -ادـّون افربر  شّؾؿف اهللُ- خونْ روودقخ أمحافعك، مقٓكو افّش  هر، وحقدُ افد   ؾريدُ 

د فف وؿد صفِ  !ـقػ ٓ ،بؤيوت وإحوديٌ افؼوضعي ،احضيفؿ افدّ ججِ ُح  إلبطولِ 

قؾ ذم مـفؿ ذفؽ، بؾ أؿقل: فق ؿِ  عَ ع دو وؿَ يؽـ بودحّؾ إرؾَ  بذفؽ، وفق مل ق مّؽيَ ظودُ 

 "دؿوً ًو وِص ؽون حؼّ فَ  ،رنهذا افؼَ  دُ ّكف جمد  إ"ف: حؼ  

 بؿستـؽرٍ  س ظذ اهللِوفق
 

َ  أن جيؿعَ    ذم واحد افعومَل
 

  خرَ  ؾجزاه اهللُ
ِ
 !.فـّف وـرمِ بؿَ  وقانَ وافر   ف افػضَؾ حَ ـَ ف، ومَ يـ وأهؾِ ظـ افد   اجلزاء
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ّٓ رق ـّؾفو، وهذا بحسى افظوهر، وبلرض اهـد افػِ  جدْت ؿد وُ  والوصؾ:  إ

 ادسؾؿغ، رب   بغ ـؾؿيِ  ؿيِ افتػرِ  فؽ إيؼوعُ هؿ بذيـ، ومرادُ افد   أظداءُ  ةِ رَ ػَ افؽَ  ؿ بطوكيُ هُ 

ّٓ دى فقس اهُ  ّٓ  آٓءَ  داك، وٓهُ  إ  حقَل  افقـقؾ، وٓ وكعؿَ  ـو اهللُآٓك، وحسبُ  إ

ّٓ  ؿّقةَ  وٓ كو افبوضَؾ ف، وأرِ ـو اّتبوظَ ؿْ كو الؼ  حّؼًو وارزُ أرِ  بوهلل افعّع افعظقؿ، افّؾفؿّ  إ

 وظذ آفف وصحبف وشّؾؿ. كو حمّؿدٍ ظذ شّقدِ   اهللُف، وصّذ ـو اجتـوبَ ؿْ هِ بوضًل وأَ 

 ف اجلؾقؾرب   ف، راجل ظػقَ ف وـتبف بؼؾؿِ ؿوفف بػؿِ 

 حوؾظ ـتى الرم ادّؽل 

 السّقد إسامعقل بن السّقد خؾقل
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، والُؾُ  ومخ، وافؽرمِ افّش  اشخ، وافػضؾِ افرّ  ؾؿِ افعِ ي ذِمـ  ـّ سـ، الُ  ِؼ واد

 وافبَ 
ِ
 :ذم افـشلَتغ ظف اهللُ، حػِ (1)نيحس  أيب د ادرزوقي مة السق  العّل يـ، مقٓكو وافز   فوء

 
  عَ الؿد هلل افذي أضؾَ 

ِ
 ؾامِت ؽوكً فظُ ؾؽي، صؿسًو بوزِ  جقدِ افقُ  ذم شامء

و ؽفؾَ ـ َش مَ  يَ ج  ّجًي بوفغي، وحَمَ ُح  الؼ   إػ ضريِؼ  داييِ دامغي، وفؾفِ  كوشخيً  لِٓت افّض 

اًم شوبغي، ومأل عَ ف كِ ظؾقـو برشوفتِ  جقد َمـ أؾوض اهللُ بقُ  ،تؽقن زائغي وٓ فؿدمُ  تزّل  ٓ

ـوت، افبق   أيوِت  افذي آتوه اهللُ كو ومقٓكو حمّؿدٌ شّقدُ  ؽي،ؾقبًو ـوكً ؾورِ رؾون ؿُ بوفعِ 

فف ظؾقف وظذ آ  اهللُ ء مـ ادغقبوت، صّذ وف ظذ مو صعَ رات، وأضؾَ افبوهِ  زاِت وادعجِ 

ف رؿِ ضُ  ف، ومتفقدِ يـِ دِ  فؿ ذم ككةِ قا كػقَش بؼًو، وبوظُ قكو بوإليامن َش وأصحوبف افذيـ شبؼُ 

ـِ زون بحُ ؾقن َخؾؼًو وُخؾؼًو، ادؿق  ؿ افػوئزون حّؼًو، ادؼ  ف، ؾلوفئؽ هُ ومتؽقـِ  ذـٍر  س

                                                          

افعومل إديى ابـ ظبد افّرمحـ بـ حمجقب الـػل  "غأِب حَس "ـ( افسّقد حمؿد ادرزوؿل ادؽـّك ب1)

 افُده مّؽي مـ مك ذم كقػ وشّتغ ومئتغ وأفػ وجوَور بو، وضؾى، ؿدم وه(1٣61ادّؽل )ت

غ افؽتبل افؽبر، وتزّوج بو مـ ابـي ابـِف افعومل افػووؾ مي افسّقد حمؿد حَس افعّل ظذ  افعؾؿَ 

افعورف بوهلل افسّقد أمحد ادرزوؿل، وـوكً وٓدتف بؿّؽي  ،حمؿد، وأّمفو ابـي مػتل ادوفؽقي بؿّؽي

شّقام افػؼف، ؾلَزم مػتل مّؽي افشقخ صوفح ـامل، وؿرأ ظذ  واجتفد ذم ضؾى افعؾؿ، ٓادّؼؾي، 

آبودي ثّؿ اهلل اهـدي، وظذ صقخـو اجلؾقؾ افشقخ ظبد الّؼ اهـدي اإلفف افشقخ حوؾظ ظبد

ْيؾقي اشتجوز مي أمحد روو خونْ افعّل ادّؽل، وأجوزه إجوزًة ظوّمًي، ودو ؿدم مّؽي صقخـو   ،هافَزَ

ػوتف، وجؾس فؾتدريس بودسجد الرام، وُوّّل كقوبي افؼضوء بودحؽؿي  ؾلجوزه بسوئر مروّيوتف وممف 

هر افـ قركؼ ")ادختك مـ ـتوب        افؼظّقي.  .(مؾتؼطوً  2١٣، 2١4، صـ22٤ر:  "وافز 
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افؼقيؿ، ف ديِ ف ادتؿّسؽغ بَ ك، وظذ أتبوظِ رؿَ إظامل ويَ  ِػ حُ د ذم ُص يبؼك، وأجٍر يتزايَ 

هؿ ذم قرِ بـُ  ستضوءُ افذيـ يُ  ،إظلم ف افعؾامءُ شّقام ورثتُ  ف ادستؼقؿ، ٓوفؽغ ساضَ افّس 

  عَ قاّل إظصور، وأضؾَ هؿ ظذ تَ جقدَ وُ  لم، أدام اهللُ افظِ  ِؽ حوفِ 
ِ
هؿ عوّل شعقدَ ادَ  ذم شامء

 :بعد رى وإمصور، آمغ! أّموذم مجقع افؼُ 

افعومل  بوٓجتامع بحرضةِ  -ؽروافشر  فف الؿدُ و- تعوػ ظع  ـّ اهللُ ؾؼد مَ 

 فرة، وافتآفقِػ افّش  ي ادزايو افغزيرة، وافػضوئؾِ افػّفومي، ذِ  حرِ افبَ  زِ مي، والَ افعّل 

ام ذم افرّد ظذ شقّ  ف، وٓقظِ ومُج  ؾؿِ افعِ  ف، ومػرداِت يـ وؾروظِ ذم أصقل افد   ،افؽثرة

ًُ غ، وؿد ـظي ادورؿِ مـ ادبتدِ  ،ؾغادبطِ  ًُ  ـ ه، ؿدرِ  ه وظظقؿِ ـرِ بجؿقؾ ذِ  شؿع

 ًُ ف حمبّتُ  ف، ؾقؿرْت شؽوتِ مِ  بو مـ كقرِ  الؼ   يضءُ ف افتل يُ ػوتِ مصـ   بعضِ  عيِ بؿطوفَ  وتّؼؾ

تعوػ ـّ اهللُ ؾؾاّم مَ  غ أحقوكًو،ذن تعشؼ ؿبؾ افعَ وإُ ، لب  ي وفُ بخوضرِ  ل، واشتؼّرْت بؼؾبِ 

ظوّل  ؿِ ؾَ ظؾَؿ ظَ  ستطوع، أبكُت يُ  ٓ ف موبذا آجتامع، أبكُت مـ أوصوف ـامٓتِ 

 ـوّٕنور، صوحى افذ   تتدّؾؼ مـف ادسوئُؾ  َف عورِ مَ  ـور، وبحرَ ادَ 
ِ
ائع، حومؾ افرّ  ـوء

قّل ائع، ادستَ افّؼ  ظؾقمِ  تؼريرِ  ف ذم حػظِ طقؾ بؾسوكِ بو افذرائع، ادُ  د  افذي َش  افعؾقمِ 

ــ  -تعوػقؾقؼ اهللبت-ظ وافػرائض، ادحوؾِ  وافػؼفِ  ظذ افؽلمِ  ظذ أداب وافسر

َٔ  سوب، بحرُ افعربّقي والِ  وافقاجبوت وافػرائض، أشتوذُ  ف ئفادـطؼ افذي تؽتسى مـف 

يزل هو رائضًو، حرضة مقٓكو  إصقل؛ إذ مل إػ ظؾؿِ  افقصقلِ  ُؾ سف  أّي اـتسوب، مُ 

ذم  ف، وأدامَ حقوتَ  اهللُأضول -روو قخ أمحدقي افّش ؾْ يْ مي افػووؾ ادقفقي افَزَ افعّل 

ّٓ يغؿد  قػًو مسؾقًٓ ٓف َش ؿؾؿَ  َؾ ف، وجعَ يـ شلمتَ ارَ افدّ  ؾغ، آمغ افّؾفؿ ؿوب ادبطِ ذم رِ  إ

رُت  -آمغ! ـّ  وثر:ؿ افـّ وطِ وظر افـّ افّش  ؿقَل  -ظف اهللُحػِ -ؤيوه ظـد رُ  ؾتذ
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 ًْ  ـبون ختزِِن افرر  مسلفيُ  ـوك
 

 الز َى أضقَ  ظـ أمحد بـ شعقدٍ  
 

 ًْ شؿع! مو قـو ؾل واهللِافتؼَ  ثؿّ 
 

 يممو ؿد رآى بِك  ـَ حَس أَ  كوَي ذُ أُ  
 

 ًُ غقي وافقضر، وؿد ف إػ افبُ ؾقغ ذم وصػِ وحك ظـ افبُ  لٍّ ظَ  ذاكػِز  ورأي

اجلؾقؾ  هذا افتلفقِػ  برؤييِ  -جقرفف إُ  اهللُ َػ ووظَ -ادذـقر  افػووُؾ  تػّضؾ ظع  

ـَ  ،قؾبِ افـّ  وافتصـقِػ  فو ادؽّػرة ظِ دَ ببِ  افتل ـػرْت  ،الديثي افضوّفيَ  َق رَ افػِ ؾقف  رَ افذي ذ

 ًُ اإليامن،  حػظَ  ػوظي، ضوفبًو مـ اهللِافش   عًو بصوحِى اظي، متشػ  افرّض  أـػ   البقثي، ؾرؾع

 ادسؾؿغ مـ هيون ظؼوئدِ  مجقعَ  حيػظَ  صقون، وأنسقق وافعِ ػر وافػُ قذًا بف مـ افؽُ مستعِ 

 خرَ  ِػ ادمف   زي حرضةَ ّؾغ، وجَي ادِض  ةِ رَ ػَ افؽَ 
ِ
يـ؛ إذ ؿوم مؼومًو تشؽره ذم يقم افد   اجلزاء

فؿ ؾضوئحِ  يـ، وبقونَ ادػسِ  يِ بَ ذَ ؾغ، بؾ افؽَ ذم افرّد ظذ همٓء ادبطِ  ،ادممـغ ظؾقف مجقعُ 

 هَ ر  وتُ 
ِِ سود، طلن وافػَ ذم ؽويي افبُ  ،ؿ ظؾقف مـ آظتؼودأّن مو هُ  صؽ   فؿ، وٓؿ وؿبوئحِ و

 وت، فقس هو أدّفيٌ هَ ر  وتُ  أوهومٍ  ؼقل، بؾ جمّردُ تصّدؿف افـُ  صّقره افعؼقل، وٓتت ٓ

 وافعقوذُ -ٌع قى، مقؿِ فؾفَ  اّتبوعٍ  تلويلت، وإّكام هل حمُض  ظـفؿ وٓ أتدر صبفَ  وٓ

ـَ َطَؾُؿقا َأْهَقاءُهؿ بَِغْرِ ِظؾْ ، وؿد ؿول تعوػ: يدذم افرّ  -تعوػبوهلل ِذي بََع اف   ٍؿ﴾﴿َبِؾ ات 

َبَع َهَقاهُ ﴿ [،43وم:]افّر  ـِ ات  ـْ َأَوؾر مِم  ﴿َؾَل َتت بُِعقْا [، وؿول تعوػ: 1١]افؼصص: ﴾َوَم

َٓ َتت بِِع اْهََقى َؾُقِضؾ َؽ َظـ َشبِقِؾ [، وؿول تعوػ: 1٣1سوء:]افـ   اْهََقى َأن َتْعِدُفقْا﴾ ﴿َو

ـِ ا[، وؿول تعوػ: 46]ص: اهللِ﴾ ًَ َم ََذ إَِهَُف َهَقاُه﴾﴿َأَرَأْي [، وؿول 2٣رؿون:]افػُ  خت 

ُف َيْؾَفٌ﴾تعوػ:  ـْ ٌْ َأْو َتْسُ ِؿْؾ َظَؾْقِف َيْؾَف َؿثَِؾ اْفَؽْؾِى إِن َتْ ـَ َبَع َهَقاُه َؾَؿَثُؾُف   ﴿َوات 

وَن َأْمُرُه ُؾُرضًو﴾[، وؿول تعوػ: 1٤6]إظراف: ـَ بََع َهَقاُه َو  [.44]افؽفػ: ﴿َوات 
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تعوػ  إّن اهللَ» :اهلل  أّكف ؿول: ؿول رشقُل  س ظـ أكَ  اِنُ َز افطَ وؿد أخرج 

 .(1)شفبدظتَ  عَ دَ ك يَ حتّ  ،بدظيٍ  صوحِى  ظـ ـؾ   افتقبيَ  حجَى 

ـُ   :اهلل  أّكف ؿول: ؿول رشقُل  اهلل بـ ظّبوس  ظـ ظبد فموج وأخرج اب

 .(4)شفبدظتَ  عَ دَ ك يَ حتّ  ،بدظي صوحِى  ظؿَؾ  أن يؼبَؾ  أبك اهللُ»

ـُ وأخ يؼبؾ  ٓ» :اهلل  أّكف ؿول: ؿول رشقُل  أيضًو ظـ حذيػي  فموج رج اب

جفودًا،  ؿرًة، وٓظُ  ّجًو، وَٓح  صدؿًي، وٓ صلًة، وٓ قمًو، وَٓص  فصوحى بدظيٍ  اهللُ

 .(٣)شغجِ مـ افعَ  عرةُ دًٓ، خيرج مـ اإلشلم ـام خترج افش  ظَ  ؾًو، وَٓس  وٓ

مقشك  بردة بـ أِب ظـ أِب "قفامقحَ صحِ "وأخرج افبخوري ومسؾؿ ذم 

 ممّـ  أكو بريءٌ »ؿول:  -مقشك أي: أبق-ؾؾاّم أؾوق  وؾقف: ،حديثًو ضقيلً  (2)ري إصعَ 

                                                          

ظـ ، ٣/161، 24١4بوب افعغ، مـ اشؿف ظع، ر: "وشطإ ادعجؿ"اِن ذم َز أخرجف افطَ ( 1)

 .شبدظيٍ  ظـ صوحى ـؾ   ى افتقبيَ جَ َح  اهللَ إنّ »: اهلل  أكس بـ موفؽ ؿول: ؿول رشقُل 

ـُ ( 4) اهلل  ظـ ظبد، 13صـ، 1١، بوب اجتـوب افبدع واجلدل، ر:ادؼّدمي "ســاف"موجف ذم  أخرجف اب

 .شفبدظتَ  عَ ك يدحتّ  ،بدظيٍ  صوحِى  ظؿَؾ  أن يؼبَؾ  أبك اهللُ » :اهلل  ؿول رشقُل  :وس ؿولبـ ظبّ 

ظـ حذيػي ، 13صـ، 23، بوب اجتـوب افبدع واجلدل، ر:ادؼّدمي "ســاف"موجف ذم  أخرجف ابـ( ٣)

 ،وً حجّ وٓ ،صدؿيً وٓ ،صلةً وٓ ،صقموً  فصوحى بدظيٍ  يؼبؾ اهللُ  ٓ» :اهلل  ؿول رشقُل  :ؿول

 .شغجِ مـ افعَ  عرةُ رج افَش خيرج مـ اإلشلم ـام خت ،ظدًٓ وٓ ،ؾوً َس وٓ ،جفوداً وٓ ،ظؿرةً  وٓ

افؽقذم،  ،اإلموم، افػؼقف، افثبً، حورث، اهلل بـ ؿقس ري ظبدمقشك إصعَ  بـ أِبابردة  أبق (2)

ظـ: أبقف، وظع،  ثحّد  بؽر. ظزفف بلخقف أِب وج، ثؿّ جّ افػؼقف، وـون ؿويض افؽقؾي فؾحَ 

ظـف:  ثحّد  رة، وظدة.هري اهلل بـ شلم، وحذيػي، وأِب وظوئشي، وأشامء بـً ظؿقس، وظبد

عبل، بردة، وافش   اهلل بـ أِب بـقه؛ شعقد، ويقشػ، وإمر بلل، وحػقده؛ بريد بـ ظبد

 ؿول ابـ شعد: ـون ثؼي، ـثرَ  ي آجتفود.وـون مـ أئؿّ  ومل، وخؾؼ ـثر.ومؽحقل افّش 

= 
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 الديٌ.... (1)شاهلل  مـف رشقُل  َئ برِ 

ًُ  (4)ظـ حيقك بـ يعؿر "فصحقحِ "وأخرج مسؾؿ ذم  :  ظؿرَ  ٓبـ ؿول: ؿؾ

ؿدر، وأّن َٓؾـَو كوٌس يؼرأون افؼرآَن ويزظُؿقن أنافّرمحـ! إّكف ؿد طَفَر ِؿبَ  ظبد أبو يو"

ًَ »، ؾؼول: ٌػ كْ أُ  إمرَ   اكتفك. (٣)شلآء مـ  َر وأّّنؿ بُ  ،مـفؿ أِّن بريءٌ  :هؿخِز أوفئؽ ؾلَ  إذا فؼق

                                                          

= 

ـي أربع ؿول أبق ظبقد وخؾقػي وضوئػي: موت ش ، ثؼي.، توبعّل جع: ـقذمّ وؿول افعَ  الديٌ.

 .مؾتؼطًو( 1١4، 2/1١٤بردة،  أبق-641 ر: "شر أظلم افـبلء")    . ومئي

 ادصقبي، ـفك مـ الؾؼ ظـدـتوب اجلـوئز، بوب مو يُ  "صحقحاف"ذم  أخرجف افبخوري( 1)

 مقشك وجعوً  وجع أبق" :ؿول مقشك  بـ أِبابردة  أِبطريؼ ، ب4١٤صـ ،1436ر:

 : أؾوق ؿول، ؾؾاّم "ظؾقفو صقئوً  يرد   يستطع أن ف، ؾؾؿمـ أهؾِ  أةٍ حجر امر ف ذمظؾقف، ورأُش  قؾغُ 

 .شيوافشوؿّ  والوفؼيِ  وفؼيِ مـ افّص  َئ برِ  اهلل  رشقَل  ، إنّ  حمّؿدٌ مـف  ممـ برَئ  ءٌ يبر ِّن إ»

وصّؼ اجلققد وافّدظوء  ـتوب اإليامن، بوب تريؿ رضب الدود "صحقحاف"ذم  مسؾؿو

مقشك  وجع أبق" :مقشك ؿول بردة بـ أِب أِب، بطريؼ 14صـ، 44٤هؾقي، ر:بدظقى اجلو

ًْ  ،مـ أهؾف حجر امرأةٍ  ف ذمورأُش  ،ظؾقف قؾغُ  وجعوً   يستطع أن ؾؾؿ ،فمـ أهؾِ  امرأةٌ  ؾصوح

 اهلل  رشقَل  ؾننّ  ؛اهلل  مـف رشقُل  ممو برَئ  ءٌ يأكو بر» : أؾوق ؿولؾؾاّم  ،"ظؾقفو صقئوً  يرد  
 .شيوؿّ وفؼي والوفؼي وافشمـ افّص  برٌئ 

ك: ويؽـّ ،ؼرئ، افبكي، ؿويض مرومي، ادُ افعّل افػؼقف، ، شؾقامن افعدواِن حيقك بـ يعؿر أبق (4)

هريرة،  وظـ: ظوئشي، وأِب .لً مرَش  ،ر بـ يوهػوري، وظاّم افغِ  ذرٍّ  أِب ث عن:حّد  ظدي. أبو

اهلل بـ  ظبد ه:ث عـحّد  د افدئع.إشقَ  ظذ أِب وؿرأ افؼرآنَ  ظؿر، وظدة. وس، وابـظبّ  وابـ

 حيقك بـ قؿل، وحيقك بـ ظؼقؾ، وآخرون. تقذّم راشوِن، وشؾقامن افتَ وؿتودة، وظطوء الُ  ،بريدة

 .مؾتؼطًو( 164، 2/16٤حيقك بـ يعؿر، -6٤٣ ر: "شر أظلم افـبلء". )يعؿر ؿبؾ افتسعغ

ول: ـون يعؿر، ؿ بـاظـ حيقك ، 42صـ، 3٣ر:ـتوب اإليامن،  "صحقحاف"أخرجف مسؾؿ ذم ( ٣)

ًُ ـ ؿول ذم افؼدر بوفبكة معبد اجلُ ل مَ أوّ  محـ الؿري قد بـ ظبد افّر أكو ومُح  فـل، ؾوكطؾؼ

 يؼقل ، ؾسلفـوه ظاّم اهلل  مـ أصحوب رشقل قـو أحداً ؾؼؾـو: فق فؼَ  -يـرَ أو معتؿِ -غ حوج  

ف أكو وصوحبل ادسجد، ؾوـتـػتُ  وب داخلً اهلل بـ ظؿر بـ الطّ  ؾؼ فـو ظبدهمٓء ذم افؼدر، ؾقُ 

= 
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ه، رَ ودم   افبوضَؾ  َض ه، وأدَح رَ ه وأطفَ ؾ ظـ الّؼ وأّيدَ كوَو  امرأً  ؾرحؿ اهللُ

امرًأ  ؿ اهللُؾغ، ورحِ ادبطِ  ةِ رَ ػَ يـ، وخذٓكًو فؾؽَ كًة فؾد  كُ ظذ ذفؽ  امرًأ أظونَ  ؿ اهللُورحِ 

مـ  ،ؽقر وأصولذم افبُ  ،ادتعول بوهلل افؼودرِ  لل، واشتعوذَ وافّض  د ظـ أهؾ افؽػرِ بوظَ تَ 

 ؾَ ض  وؾَ  ،فؿ بِ  ممّو ابتلهُ وِِن وؾَ افذي ظَ  هللِ الؿدُ "ؿوئًل:  ،تؾؽ البول دِ صويِ ذم مَ  ؿقعِ افقُ 
ل ـِ

 بل ظـ افـّ  هريرة  ؾؼد أخرج افسمذي ظـ أِب، "تػضقلً  َؼ ممّـ خؾَ  ـثرٍ ظذ 

 ل ظذ ـثرٍ ـِ ؾَ وؾض   ،بف  ممّو ابتلكَ وِِن وؾَ افذي ظَ  هللِ  الؿدُ "ى مبتذ ؾؼول: أـ رمَ » ؿول:

ٌٌ "وؿول افسمذي:  (1)شف ذفؽ افبلءُ بْ ِص يُ  مل "تػضقلً  َؼ ممّـ خؾَ   ."سـَح  حدي

تؾؽ  َح تؾؽ افغقايي، وضرَ  فسكِ  ،هؿ مـ اهلل تعوػ اهدايي َى ؾَ امرًأ ض ورحؿ اهللُ 

ظتؼوداِت  ؿقَ  ادؽّػرةَ  عَ دَ افبوضؾي، وافبِ  ٓا م ادضّؾؾي، وافتقبَي مـفو بوإلظراض ظـفو، وافتقؾقَؼٕ 

ّٓ  خرَ  ه، وٓؽرُ  رب   ؾنّكف تعوػ ٓ ؛ضريؼ ـّ خرُ  إ ًُ وإفقف أُ ه، ظؾقف تق  تعوػ قى، وصّذ اهللُكِ ؾ

 .!والؿد هلل رّب افعودغ ،ـ اّتبعف واؿتػوه، آمغمَ  ف وـؾ  ف وصحبِ ف ومصطػوه، وآفِ ظذ كبق  

 

                                                          

= 

ًُ  رُ كو ظـ يؿقـف، وأَخ أحدُ  ًُ صوحبل شقؽؾ افؽلم إّل   أنّ  ظـ صامفف، ؾظــ أبو يو : ، ؾؼؾ

، -وذـر مـ صلّنؿ-ؾؿ رون افعِ يؼرءون افؼرآن، ويتؼػّ  بؾـو كوٌس ف ؿد طفر ؿِ إكّ  !محـافرّ  ظبد

ًَ »، ؿول: كٌػ أُ  إمرَ  ؿدر، وأنّ  ؿ يزظؿقن أن ٓوأّّن  مـفؿ،   بريءٌ هؿ أِّن ِز أوفئؽ ؾلخ ؾنذا فؼق

مو  ،ؾلكػؼف ذهبوً  دٍ ُح أُ  ٕحدهؿ مثَؾ  فق أنّ »اهلل بـ ظؿر  وافذي حيؾػ بف ظبد شلؿ برآء مـّوأّّن 

ـَ مـف حتّ  اهللُ ؿبَؾ   ....الديٌ شبوفؼدر ك يمم

، ٣2٣4ر: يؼقل إذا رأى مبتذ،بوب مو جوء مو ظقات،افدّ  قاببأ "ومعاجل"أخرجف افسمذي ذم ( 1)

 يالؿد هلل افذ" :ـ رأى مبتذ ؾؼولمَ » :اهلل  ؿول رشقل :هريرة ؿول ظـ أِب، ٤42صـ

ؿول ]. شبف ذفؽ افبلءِص يُ  مل "تػضقلً  َؼ ؾَ ممـ َخ  ظذ ـثرٍ  لـِ ؾَ وؾض   ،ممو ابتلك بف ظوؾوِِن 

ٌٌ " [:ظقسك أبق ـٌ َح  هذا حدي  ."مـ هذا افقجف ؽريٌى  س



 333 على المعتَمد المستند تقريظات

 ؾؿ بودسجد الرام ادّؽلافعِ  ضؾبيِ  يِ مَ دَ َخ  ف، أحدُ ف، وـتبف بؼؾؿِ ؿوفف بػؿِ 

 نيحس   حمّؿد ادرزوقي أبو

 ظـف، آمغ! و اهللُػَ ظَ 
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غ ؾ، دامِ ؾ، وافعومل افعومِ ؾ افؽومِ افػوِو  ،ِع ع، وافػخر افعَ ف اجلَ افّؼ ي ذمـ 

 :وإيد بوفتليقدِ  ، أدامف اهللُ(1)قدـ  باج   بؽر   أيب بن قخ عؿرالّش قد، مقٓكو وافؽَ  ػرِ افؽُ  أهؾِ 

 
ف وظذ آفِ  ،ؾغادرَش  ظذ شّقدِ  وافّسلمُ  لةُ الؿد هلل رّب افعودغ، وافّص 

 :وبعد ،يـإػ يقم افد   قفؿ بنحسونٍ غ، وتوبعِ ظـ افتوبعِ  ف أمجعغ، وريض اهللُوصحبِ 

 ًُ حؾي افػّفومي، افشقخ أمحد ؾ افعّلمي، وافرّ شوفي فؾػوِو ظذ هذه افرّ  ؾؼد اّضؾع

 ًُ يـ ـ افد  قن، ومِ ؾر قن مِض لل ووفر يغ وافّض ؾقفو مـ أهؾ افزّ  ـرَ أّن َمـ ذُ  روو، ؾرأي

ع ـ يؼؿَ ظؾقفؿ مَ  طَ يسؾ   أن افعظقؿَ  مقَٓي  ، أشلُل ذم ُضغقوِّنؿ َيعؿُفقنؿقن، ومورِ 

ّٓ مَ  قا ٓصبحُ هؿ، ؾلَ رَ ع دابِ فؿ، ويؼطَ صقـتَ     ظذ ـؾ  فؿ، إّن رِب  سوــَ ترى إ
ٍ
ؿدير،  رء

 !.وظذ آفف وصحبف أمجعغ، والؿد هلل رّب افعودغ كو ومقٓكو حمّؿدٍ ظذ شّقدِ  وصّذ اهللُ

 إػ اهلل تعوػ  ؿوفف افػؼرُ 

 قدـ  اج  ب   بؽر   أيب عؿر بن

                                                          

فد قد افقؿـل أصًل، ادّؽل دارًا، وُ اهلل بوجـَ بـ ظبد بؽر ظؿر بـ أِب حػصٍ  يـ أبقافد   ( هق هاج1)

غ ه إػ الرمَ ر بقافدِ افؽريؿ، وشوؾَ  ، حػظ افؼرآنَ ه14٤2شـي  "حرضمقت"ادوء بـ ذم بلدِ 

مـ افعؾقم ادعؼقل مـفو وادـؼقل، مـ أهؾ افػضؾ  ـًو ذم ـثرٍ ظودًو مشورِ  غ، ـون يػَ افّؼ 

، بعقدًا ظـ افتؽؾر َح لح وادقؾ إػ الؿقل، وافّص  ـّ س افؽتى الديٌ يدر  ـون  ،ػسـ افظ

ذم زمـ  "وؾعقيمػتل افّش "وؾعقي ذم ادسجد الرام، وـون ظذ مـصى وافتػسر وافػؼف افّش 

حرف  "ققخأظلم معجؿ افُش ") ه.1٣12بؿّؽي ادؽّرمي شـي  وتقذّم  ،يادؿؾؽي اهوصؿقّ 

 .تعريبًو( 11١صـ "يوفي ادؽقّ افدّ  توريخ"و .4٣1، صـ4، اجلزء 1١٣افعغ، ر:
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 حومِ ِمـ 
ِ
  ؾ فقاء

ِ
ؾ ي، افػوِو ؽقّ ؾَ ي وافػَ رصقّ افعَ  ح إكقارِ ي، مطرَ ادوفؽقّ  افعؾامء

 قخ عابدالّش ي شوبؼًو، مقٓكو ؼك، مػتل ادوفؽقّ ؼك وافـر افتر ي ع، ذع ادتقاِو ع، الوِص افبورِ 

 :يـزَ  ـِ بلزيَ  ، زّيـف اهللُ(1)ني ادالؽيحس   بن

 
  عَ افذي أضؾَ  اهلل ادتعول! الؿد هللِ  ػضول، شلمُ ؽ أّّيو ادِ وظؾق

ِ
  ذم شامء

ِ
 افعؾامء

 فتون، وافّصلةُ افبُ يوِ ى ذَ وهِ قَ يـ ؽَ ظـ افد   وضعيِ هو افّس قا بلكقارِ رؾون، ؾلزاُح افعِ  صؿقَس 

تؾبقس اف َى ف كقرًا موحقًو ؽقوهِ ؾَ ادغقبوت، وجعَ  ؾؿِ ـ اختّصف مقٓه بعِ مَ  ؾِ ظذ أـؿَ  وافّسلمُ 

 والقوكي، ؾؿعتِؼدُ  ـوفؽذِب  افـؼوئصِ  ي بؼقاضع أيوت، وكّزهف ظـ مجقعِ ظـ ادّؾي الـقػقّ 

 :بعد ف إشقود، أّموف إجمود، وأصحوبِ ّؼ بوإلمجوع اإلهوكي، وظذ آفِ ستحِ ف ـوؾٌر يَ خلؾِ 

ؿقؿ، َمـ افعَ  ـ وافؼ  تَ ي افػِ رن ذِ ذم هذا افؼَ  ،ف افؼقيؿيـِ إلحقوء دِ  ؾنّكف دو وّؾؼ اهللُ 

  ؾغ، شقّدُ ادرَش  شقّدِ  يِ ثَ رَ ـ وَ أراد بف خرًا مِ 
ِ
  إظلم، وؾخرُ  افعؾامء

ِ
رام، افؽِ  افػضلء

اإلحسون،  ذو ُؾ افعومِ  وضر، افعوملُ  وو ذم ـؾ  افر   ر، وافعدلِ يـ، أمحد افّس وافد   ادّؾيِ  وشعدُ 

ف افؼوضعي، قـِ اهِ َز بِ  عَ وؿؿَ  ػويي،افؽِ  ، ؾؼوم ذم ذفؽ بػرضِ ادقػ أمحد روو خونْ  حرضةُ 

                                                          

يػ ي بو بعد أبقف، وكؼؿ ظؾقف افّؼ تقّّل إؾتوء ادوفؽقّ  ،( ظوبد بـ حسغ ادوفؽل ؾؼقف، مـ أهؾ مّؽي1)

ًل ومـفو إػ الؾقٍ افعرِب متـؼّ  ،ؾلخرجف مـ مّؽي، ؾسوَؾر إػ افقؿـ ،قن فكاحتف ذم افقظظظَ 

ؾوكطؾؼ. ه( 1٣4٣قن )رًا، إػ أن تقذّم افّؼيػ ظَ وج متـؽّ بغ إموراتف، وظود إػ مّؽي مع الجّ 

واشتؿّر  "رشوفي ذم افتقّشؾ"فقافده، و "تقوقح ادـوشؽ"تعؾقؼًو ظذ  "وشؽهدايي افـّ"وأّفػ 

 .(٣/424 "إظلم")                         ه(.1٣21ذم اإلؾتوء إػ أن تقذّم )
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ع افطقافِ  ِف إوؿوت، وأَذ  دِ ذم أشعَ  ظع   ـّ اهللُ رايي، ومَ ي افد  وِ ؾغ افبوديي فذَ ادبطِ  ولفيَ 

ظذ  ه، وافقؿقِف قدِ ف وُج إحسوكِ  بسوحيِ  قوذِ ه، وافؾّ شعقدِ  ـ بشؿسِ بوفتقؿر  ،وظوتافّس  كِ وأبرَ 

 ،للافض    أؿوم ؾقفو افزاهغ، وبّغ ؾقفو أكقاعَ ف افليترشوئؾِ  فو حوصَؾ ؾَ ف افتل جعَ رشوفتِ 

 ،وخؾقؾ أمحد ،قد أمحدورِص  ،ؿ ؽلم أمحد افؼوديوِنمـ أهؾ البول، وهُ  ودرِ افّص 

لهؿ َو  ع، وشّقد بو وجفَ اجلَ  ػرِ وافؽُ  للِ افض  مـ أهؾ (1)فؿظع، وخلؾُ وأذف

 ،اهللِ ظذ أمرِ  ؿوئؿيً  هذه إّميُ  تزاَل  فـ»قٓه: ـ اجتبوه مَ مَ  ذفؽ ؿقَل  ظـد ادبغ، ؾذـرُت 

ك ؿَ ـ اكتَ ف ومَ ؿ ظؾقف، وظذ آفِ صّذ اهلل وشؾ   (4)شاهلل أمرُ  ك يليتَ ػفؿ، حتّ ـ خوفَ هؿ مَ يرضر  ٓ

يـ افد   ف ظـ وجفِ ؿقِش بُش  َػ افقاجى، وـَش  فو حقٌ ؿوم بذا إمرِ ػَ ممف   ى اهللُ زَ إفقف، ؾجَ 

 ُو  ديـ ظؼوئدَ غ ادػِس ؾادبطِ  لَل َو  عَ ى، وؿؿَ افغقوهِ 
ِ
ادسؾؿغ، ظـ اإلشلم  عػوء

 شعقدِ  اجلزاء، وأبؼك بدرَ  وادسؾؿغ خرَ 
ِ
اء، ووّؾؼف إػ مو حيبّف رّ افغَ  يعيِ افّؼ  ه مـرًا ذم شامء

 مو يتؿـّوه، آمغ افّؾفؿ آمغ!. ف مـ الر ؽوييَ ويرووه، وأكوفَ 

 يرمقّ الَ يور بوفد   افعؾؿِ  ف، خودمُ ف، وأمر برؿؿِ ؿوفف بػؿِ 

 ني قخ حس  ادرحوم الّش حمّؿد عابد بن

 يودة ادوفؽقّ مػتل افّس 

                                                          

جوءِن زيٌد "يؼقفقن:  "ؽره"بؿعـك  "خلؾف"اشتعامل ( صوَع وذاَع أن ذم الجوز افّؼيػ 1)

 .)مصّححف(أي: وؽُره. اهـ  "وخلُؾف

يـ، بف خرًا يػّؼفف ذم افد   د اهللُـتوب افعؾؿ، بوب َمـ يرِ  "صحقحاف"أخرجف افبخوري ذم ( 4)

ًُ  :محـافّر قد بـ ظبدؿول محَ  :ابـ صفوب ؿول، بطريؼ 1٤، صـ٤1ر:  عوويي خطقبوً مُ  شؿع

ًُ  :ليؼق  واهللُ  ام أكو ؿوشؿٌ يـ، وإكّ افد   فف ذميػؼّ  بف خراً  ـ يرد اهللُمَ » :يؼقل  ل  افـب شؿع

 .شاهلل أمرُ  ك يليتَ ػفؿ حتّ ـ خوفَ هؿ مَ يرضر  ٓ ،ظذ أمر اهللِ ؿوئؿيً  يُ هذه إمّ  ، وفـ تزاَل لعطِ يُ 
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ـل، صوحى افتصوكقػ، هغ افذ  افذ   ،ـلػّل افز  حرير، افَص افعومل افـ  ِمـ 

 :ؽلقر ادؾَ بوفـر  ، كّقره اهللُ(1)ني ادالؽيحمؿد عيل حس   موالكاطقػ، افؾ   وافطبعِ 

 
 محدُ  ادؼولِ  َب ووه، إّن أظذَ ف ورِ ف وبرـوتُ ورمحتُ  اهللِ شلمُ  !وظؾقؽ أّّيو ادػضول

وه، بَ اجتَ  رشقلٍ  مِ بلـرَ  شوفيَ افر   ؿَ ؼوئص وإصبوه، افذي ختَ ظـ افـّ  هِ اجللل ادـز   يذِ 

 ف بوّٓضلعِ وادـؼصوت، واختّصفؿ مـ بغ خمؾقؿوتِ  ف مـ افؽذِب ؾِ ُرُش  ف وشوئرَ هَ وكز  

بوإلمجوع مـ  بود، ؾؼد صورَ ؼ بؿ أدكك كؼٍص مـ افعِ لأـ ظذ ادغقبوت، ؾؿَ 

م، شّقام كبّقؽ فؿ وـر  حبِ ؿ، وآهؿ وَص ظؾقفؿ وشؾ   آرتداد، افّؾفؿ ؾصؾ   أهؾ

 :بعد وافقؾوء، أّمو دِق افص   ف أهؾِ ف وأصحوبِ ادصطػك، وآفِ 

 بوشتِ  ظع   ـّ اهللُؾنّكف دو مَ 
ِ
 رؾون، مِ افعِ  صؿسِ  كقرِ  جلء

ِ
 َص  ـ شامء

ِ
 مؾتزمِ  ػوء

ف ادعورِ  دائرةِ  ف، وـقػ ٓ وهق مرـزُ ؾضؾِ  آيوِت  ف، ـّشوَف ؾِ عْ ؾِ  اإلتؼون، َمـ صور حمؿقدَ 

                                                          

ُوفد وتعّؾؿ  ،إصؾمغرِب  ،كحقي ،ؾؼقف ،( حمؿد ظع بـ حسغ بـ إبراهقؿ ادوفؽل ادّؽل1)

وؿوم برحلت إػ  ، ودّرس بودسجد الرام،ه1٣2١وُوّّل إؾتوء ادوفؽّقي بو شـي  ،بؿّؽي

ـتوبًو موزال أـثرهو  ٣١ فف زهوءه(. 1٣6٤وادليو، وتقذّم بوفطوئػ ) ،وشقمطرة ،أكدوكقسقي

 ؿقاظد افّطلب ذمتدريى "خمطقضًو ظـد وفده ظبد افؾطقػ ادوفؽل بؿّؽي، ضبع مـفو: 

ذم أصقل افػؼف، ومـ  "ؾروق افؼراذم"اختك بف  "ِذيى افػروق"و ،ذم افـحق "اإلظراب

اكتصور آظتصوم بؿعتؿد ـّؾ مذهى مـ "و "يقازل افعكيّ ؾتووى افـّ"ـتبف ادخطقضي: 

 ."افؼقاضع افُزهوكّقي ذم بقون إؾؽ ؽلم أمحد وأتبوظف افؼوديوكّقي"و "مذاهى إئّؿي إظلم

 .(٣١6، 6/٣١1 "ٕظلما")
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  ـقاـِى  عُ طؾَ افققم، ومَ 
ِ
ديـ، وظصوم ادفتديـ، قم، ظضد ادقح  افعؾقم ذم دار افؼَ  شامء

حرضة ادقػ اإليامن،  ـورَ اؾع مَ يـ، وافرّ دِ ؾحِ ّؾغ ادُ ادِض  م افزاهغ، فسونَ افؼوضع بصورِ 

 يذم اهـد مـ ذوِ  َث َمـ حدَ  بّغ ؾقفو ـلمَ  يؼوٍت رَ ل ظذ وُ ـِ عَ ، أضؾَ خونْ أمحد روو

أمحد،  ظع، وخؾقؾ وأذف ،أمحد ورصقد ،افؼوديوِن ؿ ؽلم أمحدلٓت، وهُ افّض 

افعودغ،  رب   ؿ ذم حؼ  ع، وإّن مـفؿ َمـ تؽؾ  اجلَ  وافؽػرِ  للِ ي افّض مـ ذوِ  (1)فؿوخلؾُ 

 ،ّؾغـ همٓء ادِض مِ  ـؾٍّ  ـلمَ  َؾ ؾغ، وأّكف ؿد أبطَ ف ادرَش بلصػقوئِ  ـ ألؼ افـؼَص مـفؿ مَ و

قم، وموذا همٓء افؼَ  ظر ذم ـلمِ  بوفـّ ِِن رَ افزاهغ، وأمَ  واوحيِ  رؾقعيٍ  بديعيٍ  برشوفيٍ 

 ،مامفؿ، ؾنذا هق ـام ؿول ذفؽ اهُ ه ذم ـلمِ إضوظًي ٕمرِ  قم، ؾـظرُت يستحّؼقكف مـ افؾ  

لل، افّض يحوًٓ مـ افؽّػور ذوِ  ءُ ؿ أشقَ بول، بؾ هُ ؿ يستحّؼقن افقَ هؿ ؾفُ ى ارتدادَ قجِ يُ 

ذم  افؽػوييِ  ئوم، وؿوم بػرضِ همٓء افؾ   ف ؿقَل برشوئؾِ  َؾ امم، حقٌ أبطَ هذا اهُ  ؾجزى اهللُ

جقر ظـ مـ أهؾ افػُ  رَ صدَ  مو يِ طَ َس ػْ ك ادسؾؿغ ظـ َش ور، وَّن افؼر  ؿقؿِ رن افعَ هذا افؼَ 

ده إلحقوء ه ادخؾصغ، ووّؾؼف وشد  بودَ ى بف ظِ جوزَ  مو ـَ اإلشلم وادسؾؿغ، أحَس 

ضوفعًو  ،فإؿبوفِ  زال بدرُ  قوء، وٓه ظذ همٓء إصؼِ ه وكَكَ دَ ه وأي  دَ اء، وأشعَ رّ افغَ  يعيِ افّؼ 

ظذ خوتؿ  لمُ وافّس  أوٓه، وافّصلةُ  ظذ مو هللِ  ف، آمغ افّؾفؿ آمغ! والؿدُ ذم شامء ـامفِ 

 .!وبتَ ـرهؿ ـِ تقّؿـ بذِ  مو ،ف وإصحوبرام، وآفِ ؾ افؽِ افُرُش 

 أثوم افػؼر ذو ف، افعبدُ ؿؿف بؼؾؿِ ف، ورَ ؿوفف بػؿِ 

 قخافّش  س بودسجد الرام، ابـاددر   ،حمّؿد عيل ادالؽي

 يرمقّ يور الَ ي شوبؼًو بوفد  غ مػتل ادوفؽقّ حَس 

                                                          

 )مصّححف(                 .هؿ ـام تؼّدم. اهـأي: وؽرُ  (1)
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ػ مصـ   حرضةَ  -ّبقححػظف ادقػ افُس -ادؿدوح  ميُ افعّل  ُؾ امتدح افػوِو  ثؿّ 

 اء، وهل هذه ـام ترى:رّ ؽَ  بؼصقدةٍ  -ؿدافص   دَ ـون فف إَح - "دد ادستـَ ادعتؿَ "

 فو دو زهًسـِ ف بحُ قّ تَ مو شؿً تُ 
 

 وتّؼؾً ً ضقبيٌ ً وضوبَ وحؾّ  
 

 ًْ  لأّكـِ  رُ افتػوُخ  ّي فدَ  :تؼقل وأت
 

  ثبًوِِن دُ  ؾؿّؽيُ  افبلدِ  خرُ  
 

 فومجقعِ  مـ افبلدِ  ىر  أَح إِن  
 

 اهودي وؾً حّؼًو دظقةُ  هللِ 
 

ًْ   ادطقعُ وِِب   فحسـوتُ  تضوظػ
 

 ًػَ قظِ ُو  ظاّم بؿّؽيَ  بزيودةٍ  
 

ًْ  امءُ وأكو افّس   بؽقاـى تزّيـ
 

 ومل اهتدتهو افّس بـقرِ  إكومِ  ـؾر  
 

ّٓ  بؾ مو افشؿُس  مو افبدرُ   مـ شـو إ
 

 أذؿً تؾؽ افؽقاـى ذم افزّييِ  
 

 فوجفِ وَ  ُبرؿعُ  ؾؾذفؽ الرضاءُ 
 

  
ِ
 ك ُأؽرؿًحتّ  وبؽً مـ افغزاء

 

 ف بحبقبِ ِِن ؾوز افذي ؿد زارَ 
 

 ؾقو ارتؼًـ بف افعُ ومَ  زاِت ي ادعجِ ذِ  
 

 قى ؿقهوبقـو أكو مصغ فطِ 
 

 ـ أؿبؾًمّؽي ذم ادحوِش  ًْ ؿ  إذ َص  
 

ًْ رَ ػوِخ ي مَ ُتبدِ   لإّكـِ  :هو وؿوف
 

 ي أتًفو بعدِ رى ؾجؿقعُ افؼُ  أمر  
 

 فؿفؾعودغ مجقعِ  أكو ؿبؾيٌ 
 

 ًْ عَ مُجِ  ُؽ وادـوِش  رُ  ادشوظِ وِِب  
 

ًُ ِِب   مزَ مْ يـو الراُم وزَ بورِ   بق
 

 برت حودثيٍ  ـ ـؾ  ػو مِ ضعٌؿ ِص  
 

 ػو فؾطوئػغ ومروةٌ  افص  وِِب 
 

  ؿد ُؿبؾًِِب  ؾِؼ الَ  رب   ويؿغُ  
 

 ومستجوٌر وادؼو  الطقؿُ وِِب 
 

 ًػَ قظِ ف ؿد ُو ـوتُ َس َح  م ومسجدٌ  
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 مئي (1)ضقبي ـوِت َس ظذ َح  زادْت 
 

 وايُي ُأّيدتي افرّ أفٍػ ظـ اهودِ  
 

 قػ وفؾـفؾؿَ  إرضِ  ىر وأكو أَح 
 

 روت واة آثورٍ ظـد رُ  خمتورِ  
 

 اهلل فّؾـ أرضِ   خرُ وأتك بلِن  
 

 روايي أيضًو زهً افعظقؿِ  ـفِ  
 

 فومجقعِ  ّراِت فؾـَ  طؾعٌ أكو مَ 
 

 فطقبٍي إذ ؾوخرت افػوخرُ  ؿَ ؾبِ  
 

 حيـ ِؽ ُس افـر  ي فؼصدِ وأكو افتل ؿصدِ 
 

 بام ؿد أّؿتً ي حتامً رم ؿوصدِ  
 

 ل واجٌى حج   وأكو ظذ ادسطوعِ 
 

 ؿد ُبّرأت مّرةً  بعؿرٍ  ظقـوً  
 

 كؿد أتَ  ظومٍ  وـػويًي ذم ـؾ  
 

ّػرتبسوحتِ  ُت ووافسقّ   ـُ  ل ؿد 
 

 يـظر ادقػ إػ يقمٍ  ذم ـؾ  
 

 ف ابتداًء ؿد ثبًرمحتِ  بأهِع  
 

 لغ بسوحتِ وئؿِ ك افـّ حتّ  ؿر ؾقعُ 
 

 وؾً ف ومغػرةً ؾضًل برمحتِ  
 

 مئي ظؼون مـ وبؽّؾ يقمٍ 
 

 كزفً ؿد أُ ِِب  ؾِؼ قػ الَ مَ  رمحوِت  
 

 يـ فؽعبيٍ غ وكوطرِ فؾطوئػِ 
 

 اـعغ ظؾقفؿ ؿد ُؿّسؿًوافرّ  
 

 افـ رُ ظفَ ومَ  افؽريؿِ  حِل افقَ  طُ فبَ أكو مَ 
 

 ظً ؿد ُكقّ ِِب  وظوِت وافطّ  إيامنِ  
 

 لل مـ اإليامن جوء وأّكـِ ب  ُح 
 

ٌَ إذ بدتأكػِ    ل ـام افؽُر البوئ
 

 وافبـ رُش افعَ  وأكو ادؼّدشي الرامُ 
 

 ل شؿًصلح أشامئِ  إمغُ  ـؾدُ  
 

                                                          

إػ أّن افتسؿقَي مبـّقٌي ظذ  إصورة ،ظدل ظـ آشؿ إػ افصػي "شق دة"ظذ ِزكِي  "ضق بي"( 1)

دو ّسح افعرووّققن أّن ـؾ   "أفٍػ "بوفقؿػ، وإن ـوكً مضوؾًي إػ  "مئي"افتقصقػ، و

، "ءافتو"وافقؿػ ظذ  "افقوء"بنشؽون  "َضقبي"ؾر افقؿػ ـوفرضب، وفؽ أن تؼرَأ ظروٍض حم

، وافػوظؾ مئُي أفٍػ، ؾقصر "ازدادْت "بؿعـك  "زادْت " اإلضلق ظذ أن "واو"ومئي بـ

 .)مصّححف(                            .افعروُض مْػَتِعَؾـ اهـ
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 ـوربر  َل كزَ أَ  افؼرآنِ   أـثرُ ِِب 
 

 أذؿً ؾلرٌض  ل هى بدرٌ ـ  مِ  
 

 ًْ  وفكػِس  ِح ذم متدر  دو أضوف
 

  ًْ ًْ  ؿوم  فًل ضقّ ضقبٌي: هِ  وؿوف
 

 بلّّنو ل بام جزم إكومُ حسبِ 
 

 قبفو ممّـ حقتفطِ  ؼوعِ افبُ  خرُ  
 

 فوروظِ تّؼؾً بػُ  وـؿ إصقُل 
 

ؾًؾبلمحد آبوؤُ    ه ؿد ُذّ
 

 ربيٍ ؿُ  وويُ ؾد رَ الُ  يوضِ  مـ رِ ِِب 
 

ـِ افد   ّؿ بدرُ  تَ ِِب    آٌي مجعً ي
 

 براءةٌ  لةِ  أربعقن مـ افّص ِِب 
 

 ثبً قضٍ ي ظذ َح اهودِ   مـزُ ِِب  
 

 ٌَ  ِِب  ؿد أتك ـوفؽرِ  أكػل البوئ
 

 ؾّضؾً ؽرسٍ  ضف بئرُ  حمراُب  
 

 بلّّنو مـ جـّيٍ  ؿول افـبلر 
 

 حؾً مبعقٍث  مـ خرِ  وبتػؾيٍ  
 

 امـ َش مَ  هجرةِ  أكو ضوبٌي أكو دارُ 
 

ٍ    ؿربيٌ ِِب   ًٍ  ظـ ح  ؿّدمً بق
 

 وفػ ذكبُ يضوظَ  ٓ  اإلشوءةُ وِِب 
 

 ػًقظِ ُو  ؾوإلشوءةُ  أّمو بؿّؽيَ  
 

 غ وظسةوحبَ افّص  ل ؿبقرُ ـ  مِ 
 

 إرض مـفؿ كّقرت أمسقا وقوءَ  
 

 ًُ  مـفام ـؾٍّ  مؼوَل  دو شؿع
 

  ًُ  ف كؿًؽاًم ظدافتُ بو ُح : اضؾُ ؿؾ
 

 دىف واهُ قػ ادعورِ مَ  زةٍ ذا ِخ 
 

 كقو زهًـ بف افدر مَ  افبلؽيِ  ربر  
 

 دلاظـد ذا حرميٍ  يٍ ذا ظػّ 
 

 تػّجرت مـفو افعؾقمُ  ـيٍ ذا ؾطِ  
 

َح ادؼوصدَ   يـافد  ؾفق شعدُ  َذَ
 

 ؾوكجؾً ف َذَح ادقاؿَػ ـوئِ بذَ  
 

 ؾعـ كو حمؿقدُ ؾخرُ  ظضد اهداييَ 
 

 أحؽؿً آٍي  ف ـّشوُف زاكَ  ـؾٍ  
 

 فبقوكُ  عوِن ادشؽلِت أبدى مَ 
 

 ُكظؿً ف اجلقاهرُ مـطؼِ  ببديعِ  
 

 شـاإلظجوز أ ف بدٓئؾِ إيضوُح 
 

 مـف حّؼًو أشػرت افبلؽيِ  ـرارُ  
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 ؿد تقّثؼـو بف ؟ؿوٓ: وَمـ هق
 

  ًُ  ؼقى صػًـ بف افتّ ومَ  : افعزيزُ ؿؾ
 

 شرة يـ أمحدُ افد   ل ظؾقمِ حمقِ 
 

 ظرت كوزفيٍ  ظدل روو ذم ـؾ   
 

 ووق رِ اددظُ  أمحدُ " مقػ افػضوئؾِ 
 

 اهتدت ؾُؼ َمـ بف الَ  "عيْ افَزَ  خونْ  
 

 ؼكي افتر بودحؽؿ ذِ ؿ ؿوٓ: وأكعَ 
 

 أمجعً يُ ف افزيّ مِ ذ تؼدر ؾعَ  
 

 بـ بـ افطّقِى  بـ افطّقِى  افطّقُى 
 

 ف رؿًرؾعتِ  دى آيوُت ي اهُ ــ ذوِ  
 

 ـ ـشػ ذاه مَ ظامدُ  ؾوبـ افعامدِ 
 

 ادحضً حججو بو حجٍ ابـ حّجيٍ  
 

 ػوجل ظـدهؾام الَ  ضوةِ ؿويض افؼُ 
 

  ّٓ  أذؿً دون صؿسٍ  ـبدرٍ  إ
 

ًِ  عؾقمَ أمذ اف  قهدتف ؿد ُص أمذ وذا آيوتِ   ؟بؿثؾف ؾفؾ شؿع
 

 ـامفِ  زال بدرُ ٓ
ِ
 ظز ف بسامء

 

 إذا ؽقت بودَ ف ّيدي افعِ ز جلفُ  
 

 ي ظذـو اهودِ ؿ ربر  وشؾ  صذ  
 

 احتؿً ؾُؼ وَمـ بف الَ  افؽاملِ  رب   
 

ـِ بحؿد اهلل وظَ ً مت  ف وآفف.فطريؼِ  يوً ف هودِ ؾَ ف، وصّذ اهلل ظذ َمـ جعَ تقؾقؼِ  قكف وحس

 نيحمّؿد عيل بن حس  
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 11: تؼريظ

قخ مجال بن حمّؿد الّش يـ، وافز   اجلاملِ ي ادحّصؾ ادسؿل، ذ ،ؼلافشوّب افت  ِمـ 

 :غظـ ـّؾ َص  ، كّزهف اهللُ(1)نيبن حس  

 
ـِ ف بوهُ ؾ رشقفَ الؿد هلل افذي أرَش  ؾف وهوديًو ُش ف خومتًو فرُ ؾَ الّؼ، وجعَ  دى ودي

غ ظـ افذاب   ،ف افؼقيؿيـِ دِ  إكبقوء ظؾامءَ  يَ ثَ رَ وَ  َؾ ؾؼ، وجعَ الَ  فؽوّؾيِ  ادستؼقؿِ  اطِ  افّك إػ

ف رام، وأصحوبِ ف افؽِ إكوم، وآفِ  ظذ شّقدِ  لمُ وافّس  لةُ ى إصؼقوء، وافّص وهِ قَ ؽَ  الؼ  

 :بعد افػخوم، أّمو

ًُ ؾنِن   بًو قجِ ف مُ اهـد، ؾقجدتُ   بلدِ غ أن ذمّؾغ الودثِ ظذ ـلم ادِض   ؿد اّضؾع

ؽلم أمحد افؼوديوِن،  :-تعوػ أخزاهؿ اهللُ-ؿ ادبغ، وهُ  فؿ فؾخزِي حؼوؿِ ّدِؿ واشتِ فرِ 

 ػرِ وافؽُ  للِ افض   يمـ ذوِ  (4)فؿظع، وخؾقؾ أمحد وخلؾُ  وأذف ،قد أمحدورِص 

شلم ، ظـ اإلاإلحسون، ادقػ أمحد روو خونْ  يذِ  حرضةَ  ع، ؾجزى اهللُاجلَ 

                                                          

مي افشقخ حسغ ادوفؽل، افعومل افـبقف افػووؾ افعّل بؿّؽي افَبفّقي  مجول بـ حمؿد إمر ابـ مػتل ادوفؽّقي (1)

، كشل بو وأخذ ظـ مجوظٍي مـ أؾووؾ ه1441حقي افـجقى افؽومؾ، ُوفد بؿّؽي ادّؼؾي ذم شـي افـّ

وادـؼقل، وَٓزم  ف افشقخ ظوبد مػتل ادوفؽّقي، وأخذ ظـف ادعؼقَل أهؾفو، ؾجّد ذم افطؾى، وَٓزم ظؿ  

دّرس  افشقخ ظبد افقّهوب افبني ثّؿ ادّؽل افّشوؾعل، وؿرأ ظؾقف ذم ادعؼقل، ودو برعَ  ميَ افعّل 

أيضًو رئقسًو بؿحؽؿي  ػ ظضقًا بدائرة جمؾس ادعورف، ثّؿ ُظّغ بودسجد الرام، وأؾود وصـّػ، وتقطّ 

ـ ضرف أمر مّؽي افّؼ  ـ ظعافتعزيرات افؼظّقي م  مي.ادؽرّ ؿّؽيبه 1٣23تقذّم ظوم  ،يػ حسغ ب

هركؼ افـ ")ادختك مـ ـتوب   .(مؾتؼطوً 16٣صـ ، 114ر:  "قر وافز 

 .)مصّححف(                أي: وؽرهؿ، ـام مّر اهـ.  (4)
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ـَ  شوفي ادساّمة ّد ظؾقفؿ بوفرّ ورَ  ،افؽػويي بػرضِ  اجلزاء، حقٌ ؿومَ  وادسؾؿغ أحس

وبّؾغف مـ الر  ،رووهف ويَ بر ّراء، ووّؾؼف دو حُي يعي افغَ ذاّبًو ظـ افّؼ  ،"دادستـَ  دادعتؿَ "بـ

 ؿ.ف وشؾ  وظذ آفف وصحبِ  كو حمّؿدٍ ظذ شّقدِ   اهللُيتؿـّوه، آمغ افّؾفؿ آمغ! وصّذ  مو

 ف ف، وأمر برؿؿِ ؿوفف بػؿِ 

 رمّقييور الَ شغ بوفد  اددر   أحدُ 

 ة سابؼا  ني مػتي ادالؽقّ قخ حس  قد ادرحوم الّش حمؿد مجال حػ  
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 12: تؼريظ

ي، افعؼؾقّ  ـقنِ ي، وؾوئز افػُ فقم، حوئز افعؾقم افـؼؾقّ ع افػُ ع افعؾقم، وكوبِ جومِ ِمـ 

 ،(1)انهّ قخ أسعد بن أمحد الد  موالكا الّش مون، ع، كودرة افزّ ع ادتقاِو الوِص  ،غ افؾ  اهّغ 

 :يػ، دام بوفػقض وافتؼيػس بولرم افّؼ اددر  

 
 يِ ـّ بلِش  الـقػقّيَ  ادّؾيَ  دى إّيوم، وأّيدَ ظذ مَ  ادحّؿدّييَ  يعيَ د افّؼ محدًا دـ أبّ 

  أؿلمِ 
ِ
 ي ظزائؿَ وأكصورًا ذوِ  وةً مُح  ،ـ إظصورم هو ذم ـّؾ ظٍك  َض إظلم، وؿق   افعؾامء

َِ وأخطور، حيؿُ  فو، قن حمجتَ حُ و  قَ فو، ويُ رون حّجتَ رر ؼِ فو، ويُ ون صقفتَ و ويؼقر قن حقز

 مر، وافّصلةُ إَ  حتّك يتؿ   ،فرافؼَ  ك، وحيصؾ فؾعدو  يتجّدد افـ   وهؽذا ذم ـّؾ ظٍك 

ٍِ الُ  ققِف ُش  جريدِ بت رَ فود، وأمَ اجلِ  شـّيَ  ـ  ـ َش ظذ مَ  وافّسلمُ   فردعِ  ،مـ إؽامد ج

                                                          

، ه144١مي أمحد بـ أشعد افدّهون، الـػل ادّؽل، ُوفد بؿّؽي ادّؼؾي شـي افعّل ( افشقخ أشعد بـ 1)

بودسجد  رآن ادجقد مع ـامل افتجقيد، وصّذ بف افساويَح ، وحػظ افؼه(1٣٣4وكشل بو )ت

الرام مرارًا وتؽرارًا، وجّد واصتفر ذم ضؾى افعؾقم، ؾؼرأ ظذ مجؾي مـ ادشويخ افِعظوم ظؾامء 

مي ظبد الؿقد افعّل مي اجلؾقؾ افشقخ رمحي اهلل افؽراكقي اهـدي، وافعّل افبؾد الرام، مـفؿ: 

، وحرضة كقر حمؿد افبِشووري الـػل، وؿرأ ظذ إشامظقؾ كّقاب ذم ادـطؼ واِنافداؽستوِن افّؼ 

مّؽي ادّؼؾي  وافتصّقف وؽرُهو، وأخذ ظـف خؾٌؼ ـثٌر واكتػع بف مجٌع ؽػر، ووّطػف أمرُ 

افّؼظّقي، وجعؾف صقخًو ظذ أهؾ  سوظد افؼوئؿ مؼومقي ذم ؾصؾ افؼضويوغ بـ ظع مُ افؼيػ حَس 

، وظرض ظؾقف مّرًة كقوبَي "جمؾس افتعزيرات افؼظّقي"ي، وصّره ظضقًا بـمدرشي افسؾقامكقّ 

جمؾس تدؿقؼوت أمقر "ف رئقسًو ظذ هقئي افؼضوء بودحؽؿي افؼظّقي ؾوظتذر ومل يؼبؾفو، وأؿومَ 

هر افـ قركؼ ")ادختك مـ ـتوب  بوفبؾد إمغ. "ادطّقؾغ  .مؾتؼطًو( 143صـ ،1١6ر:  "وافز 
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جقم، كُ  زب اهللِؿ لِ سود، وظذ آفف وأصحوبف افذيـ هُ وافػَ  غِل ـود، وافبَ وافعِ  ػرِ افؽُ  أهؾِ 

 :وبعد ،جقم رُ الوِه  قطونِ افّش  ولزِب 

 ًُ  مون، وكتقجيُ افزّ  ػفو كودرةُ اجلؾقؾي افتل أف   شوفيِ ظذ هذه افرّ  ؾؼد اّضؾع

افذي ترك بتبقوكف  ظذ إوائؾ، وافػّفوميُ  رُ بف أواِخ  افذي اؾتخرْت  ميُ افعّل إوان، 

ـ مِ  مّؽـ اهللُ-ي قِ ؾْ يْ افَزَ  خونْ قخ أمحد رووي، افّش دِ ـَ ي وَش ؿؾ، شّقدِ وب (1)حبونَش 

و حِ  -فه أظلمُ ز  وم ظِ ظذ هَ  ف، وكَؼَ سومَ يف ُح ؿوب أظودِ رِ  ُِ دًا ظذ صـًو مشقّ ؾقجد

ـ مِ  ّيو وٓيدَ  مـ بغ فو افبوضُؾ يلتقِ  افتل ٓ إدّفيِ  رؾعً ظذ دظوئؿِ ّراء، افغَ  يعيِ افّؼ 

فو، شّؾً قؾِ مـ َخ  ؾنّّنو متقارييٌ  ؛ديـ فؾؼقوم فَدّيوؾحِ ادُ  بفُ تـفض ُص  فو، وٓؾػِ َخ 

ٍِ الُ  صقارمُ  ًْ افؼطعّقي ظذ ظؼوئد افؽوؾريـ، ورَ  ج ؾغ، فو صقوضَغ ادبطِ فبِ بُش  م

 ًْ  ،افعؼقل أربوِب  فؿ بغؾضقحتُ  ادسؾقل، وأصفرْت  قِػ س  بذفؽ اف ؿْ فُ ومَ هَ  خػض

فؿ هؿ، فور ارتدادُ ذم رابعي افـ   ؿسِ افّش  ك طفر طفقرَ حتّ  أوفئؽ افذيـ فَعـَُفؿ اهللُ ؾلصؿ 

هؿ ذم  يؿ، أوفئؽ افذيـيـ افؼقِ ؿ مـ افد  وه اكسلهُ ، وتّؼؼ بام اظتؼدُ وأظؿك أبصوَرهؿ

 .ذاٌب ظظقؿ!افّدكقو ِخزي، وهؿ ذم أخرِة ظ

دثؾ هذا ؾؾقعؿِؾ افذي يػتخر بف افعودقن، و ّن هذا هق افتلفقُػ إؾؾعؿري! 

 هؿ ؿلئدَ أجقودَ  دَ ؾ  ؾنّكف ؿَ  ؛فو ظـ اإلشلم وادسؾؿغ خراً ػَ ممف   ى اهللُ، ؾجزَ افعوِمؾقن

ؿ الص حّجيِ  افذي بندحوضِ  هذا افتلفقُػ  ،ف مـ حمؽؿؿَ يـ بام أحؽَ افد   ؿ، وكَكَ عَ افـ  

ًْ  حؽؿ، ٓ ح، ف مودِ ترّكؿ بؿدحِ  ـك، موادرام وادُ  و، وبوبف ـعبيُ ـَ فس  ا يُ ؿَ ْؼِ ف مُ أّيومُ  زاف

 ؿ.ف وشؾ  ف وصحبِ وظذ آفِ  كو حمّؿدٍ ظذ شّقدِ  ح، وصّذ اهللُه صودِ ؽرِ بُش  َح وصدَ 

                                                          

حبونافؾّ  جؾ افذي يؽقن ؾصقَح ؾرّ يؼول ف( 1)  .سون: افس 
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 ػرانافطؾبي راجل افغُ  ف، خودمُ ف، ورؿؿف بؼؾؿِ ؿوفف بػؿِ 

  عـهان عػا اهللهّ أسعد بن أمحد الد  

 لم ورمحي اهلل وبرـوتف!وظؾقؽؿ افّس 
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 1٣: تؼريظ

ؾقع ادراتى، افر   ،ى افؽوتىالوِش  ،بقىإريى افؾ   ،ؾ إديىافػوِو ِمـ 

 :واإلحسون ـ  ، دام بودَ (1)ّهانالد  محنالرّ  قخ عبدالّش  سـي إوان، مقٓكوَح 

 
 ؾيِ ـوَو مُ  ىهؿ فدَ ف، وأّيدَ ؼفؿ لدمتِ ؾ  أؿقامًو و الؿد هلل افذي أؿوم ذم ـّؾ ظٍك 

ػر افؽُ  ف أهَؾ عثتِ ّل ببَ افذي أذَ  كو حمّؿدٍ ظذ شّقدِ  وافّسلمُ  ف، وافّصلةُ كتِ ديـ بـُ ؾحِ ادُ 

افقؼغ واوح  قرُ كُ  رَ ؾظفَ  فؾِ اجلَ  وا كورَ ف افذيـ أمخدُ ف وأصحوبِ غقون، وظذ آفِ وافطُ 

 :افعقون، وبعد

                                                          

مي، ُوفد بؿّؽي افعّل مي أمحد افدّهون بـ أشعد الـػل ادّؽل افعومل افعّل ادرحقم ظبد افّرمحـ ابـ ( 1)

، وحػظ ذم حػظ صقوكي وصلح وديوكيكشل بو و ثلث وثامكغ ومئتغ وأفػ،شـي  ذم ادّؼؾي

 افساويح بودسجد الرام، وذع ذم ضؾى افعؾقم، ؾؼرأ ظذافؼرآن ادجقد وجّقده، وصّذ بف 

حق وافتقحقد وافػؼف وأصقفف وافتػسر والديٌ ذم افـّ افؽراكقي اهـدي افشقخ رمحي اهلل

، وؿرأ "افسمذي"اؽستوِن ذم ظبد الؿقد افدّ  افشقخ وادعوِن وافبقون وؽر ذفؽ، وحرض درَس 

مف ملزمًي ـبرة، وتقّطػ بؿدرشي افشقخ رمحي اهلل ظذ افشقخ حرضة كقر افبِشووري، وٓزَ 

بو ؾؾبٌ ؾقفو شـغ، وؿوم بوفقطقػي أحسـ ؿقوم، وكتٍ ظذ يده ـثٌر مـ  ادذـقر فقعّؾؿ افطؾبيَ 

افتلمذة، ثّؿ ُجعؾ مـ مجؾي افعؾامء ادقّطػغ اددّرشغ بودسجد الرام مـ ضرف أمر مّؽي 

ًْ ظؾقف كقوبُي افؼويض بودحؽؿي افؼظّقي وؽرهو يػ حسغ، ؾتصّدر فؾتدريس بافّؼ  ف وظرو

صوحى تقاُوع ومخقل، مـػرٌد ظـ افـّوس  تعّؾؼي بولؽقمي، وهق صوفٌح دّيـمـ افقطوئػ اد

، تقذّم فقؾَي افسبً افثوِن ظؼ مـ ذي موهر متضؾع مـ افعؾقم ؾؾؽل   ،ؿٓ يرؽى خموفطَتف

  .شبع وثلثغ وثلثؿئي وأفػافؼعدة شـي 

هر افـ قركؼ "ختك مـ ـتوب )اد  .مؾتؼطًو(424، 421صـ ،46١ ر: "وافز 
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يـ ـام قن مـ افد  ؿُ ي، مورِ اجلوهؾقّ  الؿقيِ  ظـفؿ أهُؾ  ادسموَل  أّن افؼقمَ  صؽ   ؾل

 افعرضِ  ، ويقمَ (1)ؿوبافر   كقو رضَب ّؼقن ذم افدّ مقي، مستحِ مـ افر   فؿُ افس   ُق يؿرُ 

 !.ثقاهؿمَ  ورَ افـّ  َؾ ؿ، وجعَ وأخزاهُ  فؿ اهللُـَ ذاب، ؾؾعَ افعَ  أصد   والسوِب 

 ًَ يـ، ادتؿّردِ  ةِ رَ ػَ همٓء افؽَ  عِ ؿك فؼَ بودِ ـ ظِ ـ اختصصَتف مِ مَ  افّؾفؿ ـام وّؾؼ

 وتـجز بف وظدَ  ،يـّز بف افد  عِ كًا تُ ه كَ ُك إمغ، ؾوكْ  ظاّم يدظق إفقف افـبلر  ب  ف فؾذَ وأّهؾتَ 

وَن َحّؼًو َظَؾْقـَو َكْكُ افْ  ـَ غ، افعؾامء افعومؾِ  ام ظؿدةَ شقّ  ٓ ،[2٤وم:]افرر  ُؿْمِمـَِغ﴾ـ﴿َو

  بدةَ زُ 
ِ
 فف ظؾامءُ  دَ هر وأوان، افذي صفِ افد   حدَ أمون، وافزّ  ميَ ظّل  غ،اشخِ افرّ  افػضلء

 خونْ قخ أمحد رووي، افّش لذِ ي ومَ اإلموم، شّقدِ  ردُ افػَ  بلّكف افسّقدُ  ،الرام افبؾدِ 

 ؾغ،ادرَش  شّقدِ  دُي ف هَ ديَ ؾنّن هَ  ؛فديَ ل هَ ـِ حَ ف وادسؾؿغ، ومـَ بحقوتِ  مّتعـو اهللُ ،قيؾْ يْ افَزَ 

                                                          

قام، ـام أّن افتعذيَى ذم افُعؼبك فقس إّكام هق إػ الُّؽوم دون افعَ  ،( اظؾؿ أّن رضَب افِرؿوب ذم افّدكقو1)

 ّٓ افردر بوفؾ سون،  بقد ِذي اجللِل واإلـرام، أّمو ؽُر افّسلضغ وُوِٓة إمقر، ؾنّكام وطقػُتفؿ إ

يؽؾ ػ  قوضغ، ورؾُع إمر إػ ُوٓة إمر، وٓوافطرُد بوفبقون، وتذيُر ادسؾؿغ ظـ خموَفطي افّش 

ّٓ اهللُ كػسًو  ؾطون مرتّدًا بُدون إذِن افّس  أّن َمـ ؿتَؾ "وشَعفو، بؾ ؿد ّسُحقا ذم افؽتى افػؼفّقي:  إ

ره افّس  ، ؛ ؾنّكف تؼتُؾف اُلّؽوُم إن ؿتؾ ادرتَ !ي، ؾؽقػ بغرهو؟مقّ ، هذا ذم ادامفؽ اإلشل"ؾطونُ يعز  د 

 ﴿َوَٓ ُتْؾُؼقْا بَِلْيِديُؽْؿ إَِػ افت ْفُؾَؽِي﴾بوٕيدي إػ افتفُؾؽي، واهللُ تعوػ يؼقل:  ؾقؽقن ؾقف إفؼوءٌ 

 بـ اهلل [، وؾقف تعريُض كػِسف ادسؾؿِي فؾؼتؾ بـػٍس ـوؾرة، وذم حديٌ ظؿَر وظبدِ 131]افبؼرة:

رواه  شَفزواُل افّدكقو أهَقن ظذ اهللِ ِمـ ؿتِؾ رجٍؾ مسؾؿٍ »: اهلل  ؿوٓ: ؿول رشقُل  ظؿر 

، 1٣31أبقاب افّديوت، بوب مو جوء ذم تشديد ؿتؾ ادممـ، ر: "اجلومع"افسمذي ]ذم 

ؿول:   ؿرو أّن افـبل  اهلل بـ ظَ ، بطريؼ صعبي، ظـ يعذ بـ ظطوء، ظـ أبقف، ظـ ظبد٣٣4صـ

م، ـتوب تريؿ افدّ  "افســ"[ وافـ سوئل ]ذم شَفزواُل افّدكقو أهَقُن ظذ اهلِل ِمـ ؿتِؾ رجٍؾ مسؾؿٍ »

ًْ هذه إحؽوم، ؾنّكام 46، صـ٤، اجلزء ٣33٣بوب تعظقؿ افدم، ر: [، ؾؾقتـّبف فذفؽ، ؾليـام وؿع

 ـ.لضغ والُّؽوم، ـام ّسح بف ذم كػس هذه افتؼوريِظ ظدُة أظلم اههل فؾّس 
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ـَو َٓ ُتِزْغ ُؿُؾقَبـَو َبْعَد إِْذ َهَدْيَتـَو ديـ، كقف الوِش أُ  ف ظذ رؽؿِ فوتِ جِ  قعِ ف مـ مجظَ وحػِ  ﴿َرب 

وُب﴾ ًَ اْفَقه  ُدكَؽ َرمْحًَي إِك َؽ َأك كو ظذ شّقدِ  [، وصّذ اهلل4ُ]آل ظؿران: َوَهْى َفـَو ِمـ ف 

 ؿ.ف وشؾ  ف وصحبِ وظذ آفِ  حمّؿدٍ 

  دًا بجـوكفتؼِ ف، معف، ورؿؿف بؼؾؿِ ؿوفف بػؿِ 

 ػراناجل مـ رّبف افغُ افرّ 

 انهّ محن بن ادرحوم أمحد الد  الرّ  عبد
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 14: تؼريظ

 اددرشي"س بـافؼديؿ، اددر   يـ افؼقيؿ، والؼ  ؾ ادستؼقؿ ظذ افد  افػوِو ِمـ 

 :"بع ادثوِنافس  "، حػظ بـ(1)وسف األفغاينموالكا الشقخ حمّؿد ي  بؿّؽي ادحؿقّي،  "قفتقيافص  

 
ًَ بوفؽِ  َمـ تػّردَت  شبحوكؽ يو  وافؽذِب  افـؼصِ  يِ ؿَ ظـ ِش  زيوء! وتـّزه

ه، َمـ تقّجف إفقؽ بلِه  ؽرَ ك ُص رُ ه، وأصؽُ جزِ بعَ  َمـ اظسَف  ك محدَ حشوء! أمحدُ وافػَ 

ف ؽ، وآفِ ؽ وشامئِ أرِو  أهؾِ  ؽ، وخلصيِ أكبقوئِ  خوتؿِ  كو حمّؿدٍ ظذ شّقدِ  ؿُ  وأشؾ  وأصع  

 :ؽ، وبعدفؼوئِ  إػ يقمِ  عفؿ بنحسونٍ ـ تبِ ؽ، ومَ أصػقوئِ  ف ظؿدةِ وأصحوبِ 

 ًُ افػّفومي،  زُ افعّلمي، والَ  ُؾ ػفو افػوِو افتل أف   ،شوفيِ ظذ هذه افّر  ؾنِّن ؿد اّضؾع

افبلؽي ظـ  فسونُ  ـ ؿكْت يـ، مَ وافد   يعيِ افّؼ  ـورَ مَ  ادتغ، الوؾظُ  اهللِ بؾِ بحَ  ُؽ ادستؿِس 

قخ مون، مقٓكو افّش ه افزّ جقدِ بقُ  افذي اؾتخرَ  ،هف وبر  مـ افؼقوم بحؼ   زَ وظجَ  ه،ؽرِ ُص  بؾقغِ 

بود، ؤوس افعِ ظذ رُ  افػضؾِ  يَ يَ قِ فْ ًا أَ صود، وكوِذ افر   ؽًو شبقَؾ زال شوفِ  ٓ ،أمحد روو خونْ 

 .ؿوب إظداءـ رِ ف مِ سومَ ـ ُح ّراء، ومؽ  افغَ  يعيِ ظـ افّؼ  ب  فؾذَ  وأدامف اهللُ

و  ُِ ًْ ؾقجد وا افذيـ أرادُ  ،يـديـ ادرتد  ادػِس  ظؼوئدِ  أرـونِ  ؿَ عظَ مُ  ؿد هدم

  ٓ إرؽومًو  ،[٣4]افتقبي:  َأن ُيتِؿ  ُكقَرُه﴾﴿َأن ُيْطِػُموْا ُكقَر اهللِ بَِلْؾَقاِهِفْؿ َوَيْلَبك اهللُ إِ

وػ أُ  ظـد ؿيٌ وؾصؾ الطوب؛ إذ هل مسؾ   ديـ، وؿد أودظً الؽؿيُ كقف الوِش ُٕ 

  ﴿َوَخَتَؿ َظَذ َشْؿِعِف َوَؿْؾبِِف َوَجَعَؾ ف اهلل، ؾ  ر ظؾقفو ممـ أَو ـ أكؽَ بؿَ  ظزةَ  بوب، وٓإف

                                                          

ي" ذـره ذم (1) ّسخي افّرابعي "اإلجوزات ادتـق  .113-11٤صـ "تذـرة خؾػوء أظذ حرضة"ذم . و61ـص اـف
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ِه ِؽَشوَوًة َؾَؿـ َّيِْديِف ِمـ َبْعِد اهللِ﴾
 [، صعر:4٣]اجلوثقي: َظَذ َبَكِ

 ـ رمدمِ  ؿسِ افّش  وقءَ  ر افعغُ ؿد تـؽِ 
 

  ضعؿَ  ر افػؿُ ويـؽِ  
ِ
 مـ شؼؿ ادوء

 

ُْؿ َوَأَوؾ  قا يـ ؿد خرُج افد   وا، وظـ ِربؼيِ رُ إّّنؿ ؿد ـػَ ! واهللِ ﴿َؾَتْعسًو ه 

ُفْؿ َوَأْظَؿك َأْبَصوَرُهْؿ﴾[، 4]حمّؿد: َأْظاَمَهُْؿ﴾ ـَ َفَعـَُفُؿ اهللُ َؾَلَصؿ  ِذي  ﴿ُأْوَفِئَؽ اف 

ت، راؾومـ هوتقؽ الُ  مـ تؾؽ آظتؼودات، وافعوؾقيَ  لميَ [، كسلفف افّس 4٣]حمّؿد:

ـِ ظؾقـو وظؾقف بحُ  ؿَ اجلزاء، وأكعَ  فو ظـ ادسؾؿغ خرَ ػَ ممف   ؾجزى اهللُ ؼوء، آمغ افؾ   س

 رّب افعودغ!. يو

 دًا فف بجـوكفف معتؼِ ف، ورؿؿف بؼؾؿِ ؿوفف بػؿِ 

 افعؾؿ ضؾبيِ  اهلل، خودمُ  ؾِؼ َخ  ُػ أوعَ 

 إموِن بّؾغف اهللُ ،حمّؿد يوسف األفغاين
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 15: تؼريظ

  واجلوه، أجؾر  افػضؾِ ي ذـ مِ 
ِ
س اهلل، مدر   إمداد وهْ الوج ادقفقي افّش  خؾػوء

قخ أمحد ادّؽي الّش ي، بؿّؽي ادحؿّقي، مقٓكو يػ واددرشي إمحديّ الرم افّؼ 

 :زال حمػقطًو بنمداد اهودي ، ٓ(1)اإلمدادي

 
 ـقونَ ، وَوعضَع بُ فوأظلمَ  َى اإلشلم وكَص  أرـونَ  دَ ـ صق  مَ  ،وأٓءُ  فف الؿدُ 

 فو، أصفدُ تومَ ؾ ؿػًل وفألكبقوء ِخ ُش كو حمّؿدًا فؾرر دَ شق   َؾ فو، وجعَ أزٓمَ  َس ئوم وكؽَ افؾّ 

ّٓ  إففَ  َٓ  أن ظـ مجقع افـؼوئص، وظاّم  هَ ؿٌد تـز  فٌف واحٌد َص إ ،ذيَؽ فف ه ٓوحدَ  اهللُ إ

كو ومقٓكو دَ أّن شق   قن، وأصفدُ ظاّم يؼقل افظود ك، تعوػ اهللُيغ وافّؼ افزّ  يتػّقه بف أهُؾ 

ع ػقعُ يؽقن، وهق افّش  ـون ومو ؾؿ موبعِ  ف اهللُافذي خص   ،ؾؼ ؿوضبيً الَ  حمّؿدًا خرَ   ،ادشػ 

 :وبعد ،ف يقم يبعثقنوكف تً فقائِ الؿد، آدم وَمـ دُ  ه فقاءُ وبقدِ 

افؼودري  طقػ، أمحد ادّؽل الـػلف افؾ  رب   طَػ اجل فُ افضعقػ افرّ  ؾقؼقل افعبدُ 

ًُ شتل افّص اجلِ  شوفي ادشتؿؾي ظذ أربع ظذ هذه افرّ  وبري اإلمدادي: إِّن اّضؾع

ذم  ـّيٌ هـي بوفؽتوب وافسـّي، ـلّّنو أِش دة بوٕدّفي افؼوضعي، وافزاهغ ادَز ادمي   تقوقحوِت 

                                                          

وؿرأه ظذ  وأخذ افعؾؿَ  الـػل افعومل، وّل إصؾ، ادّؽل مقفدًا،ؼـيـ افبَ فد  ( أمحد بـ وقوء ا1)

حق ذم ظدة افػـقن ـوفـ يف اهـدي ثّؿ ادّؽل، ؾنّكف ؿد حرض فدَ  ]ـراْكقي[ قخ رمحي اهللافّش 

 ه أيضًو،عوِن وافبقون وافتػسر والديٌ وافػؼف وؽرهو، وؿرأ ظؾقف ؽرُ وادـطؼ وإصَؾغ وادَ 

ٌّ افعِ ررْت مـف شػراٌت إػ أرايض افَبـغودّرس وأؾود وتؽ لفقػ وفف ت ؾؿ ؾقفو،وفي، وـون يب

عر ؿ افّش الطى اجلؿعّقي، وـون يـظ  ذم  "ديقان"و "الرام رام ذم ؾضوئؾ افبؾدِ تػي افؽِ " :شاّمه

هر افـ قركؼ ")خمتك                 سون افػورد.بوفؾ    .(مؾتؼطوً  41، 4١صـ، 2٤ر: "وافز 
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، ؾجزى ة افقهوبّقغرَ جَ افػَ  ةِ رَ ؿوب افؽػَ ظذ رِ  مووقيً  فو صؿصوميً ديـ، ؾرأيتُ ؾحِ ؿؾقب ادُ 

 شق ِد إكبقوء، ـقػ ٓ كو اهللُاجلزاء، وحَؼَ  فو خرَ ػَ ممف   اهللُ
ِ
وهق افبحُر  وإّيوه تً فقاء

ف: إّكف ؿوئٌؿ فـُكة  ِشؼوم، وأحؼر أن يؼوَل  افطؿطوم، أتك بوٕدّفي افّصحقحي ؽرِ  ذم حؼ 

يـ، وؿَؿِع أظـوِق ادَ  فتؼلر افػوِوؾ، وافـؼلر لِحدة وادتؿّرِديـ، أٓ! وهق االّؼ وافد 

قخ حمّؿد إظقون، مقٓكو ادقفقي افّش  افؽومؾ، ظؿدُة ادتلّخريـ، وُأشقُة ادتؼّدمغ، ؾخرُ 

 .ف، آمغ!حقوتِ  قلِ ومتّع ادسؾؿغ بطُ  ،فأمثوفَ  ، ـّثر اهللُأمحد روو خونْ 

موم ػر، ؾعذ اإلبقن فألدّفي سحيًو، ؾقحؽؿ ظؾقفؿ بوفؽُ ّن همٓء مؽذ  أريى  ٓ

ديـ، ـفمٓء وادػِس  ادبتدظيِ  غوةِ افطُ  ف أظـوَق قػ ظدفِ بَس  ؿَ يـ، وؿَص بف افد   أّيد اهللُ-

 وَس مـ أمثوهؿ، ويريح افـّ  إرَض  رَ يطف   أن -ؿغرق افضوّفي افبوؽغ، وافزكودؿي ادورِ افػِ 

هو فورِ فو ــَ فتل فقؾُ ا ،ّراءيعي افغَ هذه افّؼ  كةِ ذم كُ  غَ يبوفِ  ؿ، وأنؿ وأؾعوهِ مـ ؿبوئح أؿقاهِ 

ّٓ هوفِ  فو، ؾلقؾِ هو ـؾَ وّنورُ  يرجعقا إػ  إػ أن ظذ همٓء افعؼقبيَ  دَ ؽ، ويشد  يضّؾ ظـفو إ

ـودي ك إـز، ويُ دى، ويتخّؾصقا مـ ّذ افّؼ ؾقك شبقؾ افرّ قا ظـ ُش دى، ويـؽػّ اهُ 

ـ يـ، ومِ افد   فاّمِت ؿ م؛ ؾنّن ذفؽ مـ أظظَ "اهلل أـز"يُتقُبقا بـمل رهؿ إنظذ ؿطع دابِ 

ذم  لضغ، وؿد ؿول اإلموم افغزاّل افّس  وظظامءُ  إئّؿيِ  ك بف ؾضلءُ ـَ ؾ مو اظتَ أؾَض 

يـ هؿ بوفد  ؛ ّٕن رضرَ (4)"ـوؾرٍ  مئيِ  مـ ؿتؾِ  مـفؿ أؾضُؾ  (1)إّن افؼتَؾ "رق: كحق همٓء افػِ 

مـفؿ،  أحدٍ  يؼدر ظذ ؽقاييِ  لف، ؾبح مآفِ فؿ بؼُ فعؾؿِ  دمتـبف افعوّميُ  ّد؛ إذ افؽوؾرُ ؿ وأَص أظظَ 

فؿ ظذ مع اكطقائِ  ،ولغؼراء وافّص افعؾامء وافػُ  ي  وس بزَ وأّمو همٓء ؾقظفرون فؾـّ 

                                                          

 بف آكػًو. اهـ. ر، ـام تؼّدم افتكيُح ؽهذا إػ شؾطون اإلشلم ٓ (1)

 .مؾتؼطوً  61تػصقؾ مو يؽػر ومو ٓ يؽػر بف، صـ ،4افػصؾ  "ؾقصؾ افتػِرؿي"( 4)
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ّٓ طوهرُ  عِ دَ وافبِ  دةِ افعؼوئد افػوِش  ف، وأّمو غقا ذم تسقـِ هؿ افذي بوفَ افؼبقحي، ؾؾقس فؾعوّمي إ

 ؛يّطؾعقن ظؾقف قن بف وٓقطحُي  مـ تؾؽ افؼبوئح والبوئٌ، ؾل فؿ ادؿؾقءُ بوضـُ 

فو ؾقفؿ ويعتؼدون بسببِ  ،صقرهؿ ظـ إدراك ادخوئؾ افداّفي ظؾقف، ؾقغّسون بظقاهرهؿفؼُ 

غ ػر الػّل وكحقُهو، ويعتؼدوكف طوك  ع وافؽُ دَ يسؿعقن مـفؿ مـ افبِ  ، ؾقؼبؾقن موالرَ 

 قؿي ؿول اإلمومُ افعظ فؿ، ؾؾفذه ادػسدةِ أّكف الّؼ، ؾقؽقن ذفؽ شببًو إلولهؿ وؽقايتِ 

 أؾضُؾ  ،مـ أمثول همٓء افقاحدِ  (1)إّن ؿتَؾ ": -ظؾقف رمحي افبوري-افقّل حمّؿد افغزاّل 

 بل ـ اكتؼص مـ صلن افـّ أّن مَ ": "يكقّ افؾدُ  ادقاهى"وـذا ذم . (4)"ـوؾرٍ  مئيِ  مـ ؿتؾِ 

 جقى.ك وافـ  ادشتؽ وػ، ؾنػ اهللِمـ بوب أَ   اهلَل وافـبل   ، ؾؽقػ َمـ ظوَب (٣)"ؾقؼتؾ

ـَو َٓ فو ـو ظـ افغقايي وأهؾِ إصقوء ـام هل، واحػظْ  كو حؼوئَؼ افّؾفؿ أرِ  ُتِزْغ  ﴿َرب 

وُب﴾ ًَ اْفَقه  ُدكَؽ َرمْحًَي إِك َؽ َأك [، 4ظؿران:]آل ُؿُؾقَبـَو َبْعَد إِْذ َهَدْيَتـَو َوَهْى َفـَو ِمـ ف 

ـو مع افذيـ واجعؾْ  ،ووكـو رِ زؿْ السوب، وار فـو وفقافديـو ومشوخيـو يقمَ  واؽػرْ 

 ًَ  ظؾقفؿ مـ إحبوب. أكعؿ

 ف افبوريرب   اجل ظػقَ ه ببـوكف، افرّ رَ بَ ف، وزَ هذا مو ؿوفف بؾسوكِ 

 اإلمدادي الصابري شتيين الؼادري ال  الّد  الشقخ حمّؿد ضقاء أمحد ادّؽي احلـػي ابن

 ه 1٣42ادحؿّقي يػ ادّؽل وبوددرشي إمحديي بؿّؽي س بولرم افّؼ اددر  

 امً قـًو، حومدًا ومصّؾقًو مسؾ  ام، وـون فف كوسًا ومعِ ذكقَب  ؽػر اهللُ

                                                          

 أّكف فقس فغر شؾطون اإلشلم. اهـ. :ارًا وذم كػس هذا افؽلمتؼّدم مر (1)

 .مؾتؼطوً  61تػصقؾ مو يؽػر ومو ٓ يؽػر بف، صـ ،4افػصؾ  "ؾقصؾ افتػِرؿي"( 4)

 .4/644حؽؿ َمـ اكتؼصف أو شّبف،  ،2، افؼسؿ 4، افػصؾ 2ادؼصد  "كقيادقاهى افؾدُ "( ٣)
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 16: تؼريظ

أدامف  (1)يوسف اخلّقاطبن موالكا حمّؿد ؾ، ؾ افؽومِ ؾ، وافػوِو افعومل افعومِ ِمـ 

 :اطاهلل ظذ َشقي افّك 

 
 :]وبعد[ ه، شقّدكو حمّؿد بعدَ  كبل   ـٓ ظذ مَ  وافّسلمُ  ه، وافّصلةُ الؿد هلل وحدَ 

ػ أمحد ؾ ادمف  افػوِو  افذيـ حؽك ظـفؿ حرضةُ  ـ وجد مـ همٓء إصـوِف مَ 

افتل ذم  ،رات افػوحشيشوفي مـ هذه ادـؽَ مو ذم هذه افرّ  -فشعقَ  اهللُ رَ صؽَ - روو خونْ 

قن أّّنؿ ووفر  صؽ   ر، ٓأِخ  وافققمِ  ـ بوهللِـ يممِ فو ظؿ  ر مثؾُ يصدُ  افتل ٓ ،رابيؽويي افغَ 

ظذ ظقام ادسؾؿغ، خصقصًو ذم إصؼوع  افعظقؿُ  خيشك مـفؿ الطرُ  ،قن ـّػورؾر مِض 

 دُ افتبوظُ  وجيى ظذ ـّؾ مسؾؿٍ  ،فقا مـ أهؾِ قُس يـ؛ فؽقّنؿ فَ فو افد  يـك حّؽومُ  افتل ٓ

ر مـ ـ ؿدقد افػوتؽي، وجيى ظذ ـّؾ مَ ور، وظـ إُش د مـ افقؿقع ذم افـّ ظـفؿ، ـام يتبوظَ 

                                                          

 ،ؾؽلمي افػَ افعّل  ،الرام ظؾامء افبؾدِ  ء، أحد أجّل وؾعلافّش ادّؽل ّقوط ( حمؿد بـ يقشػ ال1)

فد بؿّؽي ادّؼؾي، وكشل بو، إجمد افػووؾ، افػوئؼ ذم اـتسوب افػضوئؾ. وُ  ،ؼادحؼ  خ ادمرّ 

ي افسّقد بؽري عّلموأـّى ظذ ـسى افعؾقم وتصقؾفو مـ أؾووؾ مّؽي، وٓزم دروس اف

وـوكً فف ُّهي ظوفقي ذم إكشوء مدرشي  رم افؼيػ، واكتػع بف افـوس.صطو، ودّرس ذم ال

ي، ؾبدأ أّوًٓ ذم بقتف ببوب افدريبي، وشوؾر إػ جووه، ثّؿ رجع إػ ظؿقمقي فألهوّل بؿّؽي ادّؼؾ

مّؽي وبؼل بو، ومل يقاؾؼف افقؿً والول، وظقرض ذم بعض أمقره إػ أن شوؾر ثوكقًو إػ بلد 

، اجلزء ٤2، حرف ادقؿ، ر: 4افبوب  "كثر افدرر ذم تذيقؾ كظؿ افدرر") هـوك.جووه، وتقذّم 

 .(مؾتؼطوً  144، 14٤، صـ4
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 بام اشتطوع مـ ذفؽ، ـام ؾعؾ حرضةُ  يؼقمَ  هؿ، أنؾسودِ  ؿ، وؿؿعِ ادسؾؿغ ظذ خذِّٓن 

 .اهلل ورشقفف، واهلل تعوػ أظؾؿ قػ ظـدافطُ  وفف افقدُ  -فشعقَ  صؽر اهللُ-ػ افػووؾ ادمف  

  ـتبف الؼرُ 

 حمؿد بن يوسف خّقاط

 

 

 

 

 

    



 333 المعتَمد المستند على تقريظات

 

 17: تؼريظ

موالكا الشقخ حمؿد صالح بن حمّؿد ؾقع ادـور، فرّ ا ،افشقخ اجلؾقؾ ادؼدارِمـ 

 :بورغور وافؽِ ف ظذ افص  ؾققَو  أدام اهللُ (1)ضلباف  

 
 ُف ـ هق فـو إفقؽ أَذ ؿ ظذ مَ وأشؾ   شوئؾ! وأصع   ـؾ   جمقَى  ك افّؾفؿ يوأمحدُ 

ذفؽ ذم  رٍ صودِ د، وضردًا فؽّؾ مُ عوكِ مُ  لٍ جمودِ  ـؾ   افقشوئط وافقشوئؾ، رؽاًم ظذ أكِػ 

أحد هؿ  ؾل ،يعيغ بخدمي افّؼ ؾ افؼوئؿِ وو ظـ افعؾامء إموثِ د، وأشلفؽ افر  طورِ ومُ 

 :بعد ؾ، أّمووثِ ذم ذفؽ مُم 

ًْ - ؾنّن اهللَ ًْ ف وظظُ ؿتُ ظَ ظَ  جّؾ ه فؾؼقوم، بودِ ـ اختوره مـ ظِ ؼ مَ ؿد وؾ   -فـّتُ مِ  ؿ

مـ  عَ أضؾَ  بفيِ افشر  فقُؾ  ؿَ ؾَ ؾفوم، ؾنذا أطه بثقاؿى إّراء، وأمد  يعي افغَ بخدمي هذه افّؼ 

                                                          

صوحى افقؿػ افشفر بؿّؽي بقؿػ  ابـ ،اهلل بـ حيقك بـ ظؿر صوفح بوَؾضؾ بـ حمؿد بـ ظبد (1)

 ـ، افؽومؾ إدعل.مي، افـجقى افؾقذظل، افـبقف ادػـّ . افعومل افعّل افّشوؾعل ادّؽل ،بوَؾضؾ حسغ

وجّد  .وحػَظ ـثرًا مـ ادتقنبو،  وكشل شبع وشبعغ ومئتغ وأفػ، ُوفد بؿّؽي ادؼؾي ذم شـي

ؾؼرأ أّوًٓ ظذ صقخ افعؾامء حمؿد شعقد بوبَصقؾ وؽره، وحرض دروَس افسّقد  ،ذم ضؾى افعؾؿ

واكتػوع بف آكتػوع  ذ يَديف،أمحد َدحلن، ثّؿ َٓزم افسّقَد بؽري َصطو، ؾتػّؼَف ظؾقف وتدّرب ظ

، وأجوزه إجوزة ظومي بسوئر مرويوتف ظـ مشوخيف، وأذن فف بوفتدريس ؾتصّدر فف، ودّرس افتومّ 

بودسجد الرام، ؾلؿبؾً ظؾقف افطؾبي، واكتػع بف ـثرًا مـ إكوم. وـون ذا تؼرير حسـ، وتعؾقؼ 

ض رشوئؾ مـفو: ر اهقتؿل، وفف بعمي ابـ حجفؾعّل  "حوصقي ظذ ذح ادـفٍ"مستحسـ. أّفػ 

وثلثؿئي  وثلثغ . تقذّم بؿّؽي ذم شـي ثلث"رشوفي ذم تريؿ كقع مـ افؾبوس ادسّؿك بوفلس"

كظؿ افدرر ذم اختصور ") وأفػ، ودؾـ بودعلة، وخّؾػ ابـغ: ظبد اهلل، وصوفح، وبقتًو واحدة.

 .(مؾتؼطوً  224ـ، ص4، اجلزء 1١1، حرف افصود، ر: 1افبوب  "وافزهر افـ قركؼ 



 338 على المعتَمد المستند تقريظات

عوِن ؿقؼي، وادَ إؾفوم افدّ  افؽومؾ، صوحُى  ادوهرُ  افػووُؾ  ف بدرًا، وهق افعوملُ شامء ظؾؿِ 

ى ؾقف فؾرّد ظذ ، وتصد  "دد ادستـَ ادعتؿَ "ػ فؽتوبف افذي شاّمه ادمف   ؾقعي، حرضةُ افرّ 

افبصوئر، وَمـ هق بطريؼ الّؼ  يفذوِ  بام ؾقف مؼـعٌ  للِ وافض   ػرِ وافؽُ  عِ دَ افبِ  أهؾ

 (1)فو خمتك، وبّغ ذم رشوفتف هذه افتل تصّػحتُ جيحد، وهق اإلموم أمحد روو خونْ  ٓ

 رُ  ف ادذـقر، وبّغ فـو أشامءَ ـتوبِ 
ِ
ؿ ظؾقف مـ هُ  مع مو ،للوافض   عِ دَ وافبِ  ػرِ افؽُ  ؤشوء

يـ، ؾؼد افد  إػ يقم مبغ، وظؾقفؿ افقبوُل  نانٍ بخُ  ؤواد وأـز ادصوئى، ؾبوادػوِش 

 اهللُ رَ هذا افسصقػ، ؾشؽَ  هذا افتصـقػ، وأجود ذم اخساعِ  ذم ابتداعِ  ُػ ادمف   ـَ أحَس 

دكو حمّؿد، صّذ اهلل ؾغ شق  ادرَش دديـ، بجوه شق  ؾحِ ؿع ادُ ه بوفزاهغ فؼَ وأمد   ،فشعقَ 

 .تعوػ ظؾقف وظذ آفف وأصحوبف أمجعغ، آمغ يورّب افعودغ!

 ف وافػضَؾ رب   اجل ظػقَ ؿف افرّ رؿ

 ضلحمّؿد صالح بن حمّؿد باف  

 

 

     
 

                                                          

 أي: ُحسوم الرَمغ. (1)
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 18: تؼريظ

موالكا الشقخ امئؾ، وافػقض افرّبوِن، ـ افّش وِش حَم  ؾ افؽومؾ، ذوافػوِو ِمـ 

 :وصوِن حوشدٍ  حػظ مـ ّذ ـؾ   (1)اغستايني الّد اج  الؽريم الـّ  عبد

 
 وبه كستعني

وآفف وصحبف  ظذ شّقدكو حمّؿدٍ  لمُ وافّس  لةُ الؿد هلل رّب افعودغ، وافّص 

 :بعد عغ، أّموأمج

غ، ـام جِ مـ افعَ  عرةُ يـ، ـام يؿرق افش  قا مـ افد  يـ، ؿد مرؿُ ؾنّن همٓء ادرتد  

 ةُ رَ ؿ افؽػَ شوفي ادسطرة، بؾ هُ هذه افرّ  إمغ، وـام ّسح بف صوحُى  ؿوفف افـبلر 

                                                          

ي، اإلموم عّلمافعومل اف ،الرام كزيؾ افبؾدِ  .وؾعلافّش  ،ة افداؽستوِنزمحافؽريؿ بـ  د ظبد( افسقّ 1)

افؽبر ذم أـثر افػـقن، والز افعؾؿ افشفر، ادقاطى ظذ اجلؿعي واجلامظي، وادجتفد ذم 

ادجقد،  وحػظ افؼرآنَ  ،، وكشل بوشبع وشّتغ ومئَتغ وأفػي شـ "َدْرَبـْدْ " ةدؾفد ببوُ  افعبودة.

. ثّؿ ذهى إػ ديور بؽر، ومتّؿ ضؾبف هـوك ظذ مـ بو مـ اصتغؾ بتحصقؾ افعؾقم ظذ ظؾامئفوو

افعؾامء إؾووؾ، وحوز افػضوئؾ، وأجوزه شوئر صققخف، وأذكقا فف بوفتدريس، ؾدّرس ذم ديور 

ثامكغ، وفبٌ بو إػ شـي شً وتسعغ. ثّؿ رحؾ إػ مك بؽر، وتصّدى فف ذم شـي ثامن و

الؿقد  افشقخ ظبد دروَس  وحرَضَ وأؿوم بو شـي واحدة، ثّؿ ؿدم مّؽي ادؼؾي وجوور بو، 

، "شــ أِب داود"، و"مي ابـ حجرتػي افعّل "، وؿرأ ظؾقف مفوٓزَ  افّشوؾعل، افداؽستوِن

وبخؾقتف افؽوئـي بؿدرشي افداوديي ذم شوئر  رام،ٌ يدّرس بودسجد الوفبِ  وأجوزه بؿرويوتف،

كظؿ افدرر ذم ") ه.1٣٣4شـي  بؿؽي تقذّم افػـقن، وختّرج بف ظؾامء أؾووؾ ـثرون مدّرشقن، 

 .(263، 264، صـ4، اجلزء 144، حرف افعغ، ر: 1افبوب  "وافزهر افـ قراختصور كؼ 
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 أفِػ  ـ ؿتؾِ مِ  ُؾ واؾر، بؾ هق أؾَض  وكصٌؾ  (1)ف حد  ـ فظذ مَ  فؿ واجٌى ة، ؿتؾُ رَ جَ افػَ 

 الُ  قن، وذم شؾِؽ ؿ ادؾعقكُ ـوؾر، ؾفُ 
ِ
ؿ، ظؾقفؿ وظذ أظقاِّن  اهللِ قن، ؾؾعـيُ مـخرضُ  بثوء

وآفف  كو حمّؿدٍ ظذ شّقدِ  هذا، وصّذ اهللُ. هؿؿ ذم أضقارِ هَ ـ خذَ ف ظذ مَ وبرـوتُ  اهللِ ورمحيُ 

 .وصحبف أمجعغ

 يػ ذم ادسجد الرامخودم افعؾؿ افّؼ 

 اغستاينالؽريم الّد  عبد

 

 

 

    

                                                          

ادسؾؿغ  أّمو ظوّميُ  -ه إػ يقم افؼقومكَك  أظّز اهللُ -اإلشلم مـ مموفؽ اإلشلم  وهق شؾطونُ  (1)

صقطون، ؾنّكام  اإلخقان ظـ اشتامع ـلم ـؾ   بوجلـون، وتـػرُ  والذرُ  ،سونبوفؾ   ؾنّكام هؿ افردر 

 .فو اهـكػسًو وشعَ  ػ اهللُيؽؾ  
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 19: تؼريظ

ك إموِن، اإليامن افقامِن، افػووؾ افؽومؾ افبوفغ مـتفَ  ـفؾِ ـ مَ ورب مِ افّش ِمـ 

 :زال حمػقطًو وحمظقطًو بلضوئى افتفوِن ، ٓ(1)موالكا الشقخ سعقد بن حمؿد القامين

 
 وا موك، ؾلدر رادِ مُ  ـ وّؾؼَتفؿ فؾعؿؾ ظذ وؾِؼ ك، مَ ودادِ  أهؾِ  كحؿدك افّؾفؿ محدَ 

 مُح 
ِ
ؿ بوفػتح  أن وآشتؽوكي، فقٓ هؿ افعجزَ فقدِ مع ُص  ،يوكيافد   ؾقا مـ أظبوء َِ أمدد

ؿ افػضؾ معفؿ اؿتسومًو، فؿ اكتظومًو، ومـ مؼَس ذم شؾؽِ  واإلظوكي، وكسلفؽ افّؾفؿَ 

غ، وأصحوبف ؿ، وظذ آفف ادقومِ ؾِ افؽَ  جقامع ويتَ ؿ، وأُ ف وظؾ  ؿ ظذ َمـ ؾؼ   وكسؾ  وكصع  

 :بعد افقؿغ، أّمو أصحوِب 

اإلموم،  افشقَخ  َض ؿق   أن ،هوصؽرِ  كثبً ذم شوحيِ  عؿ افتل ٓؾنّن مـ جلئؾ افـ  

ود، وافؽومؾغ هّ إئّؿي افزُ  رام، أحدُ ػ افؽِ ؾَ افس   إكوم، وبؼقيَ  امم، برـيَ اهُ  وافبحرَ 

ؿغ مـ ادورِ  ،غؾ  رّد ظذ همٓء ادرتّديـ افضوّفغ ادِض فؾ ،ود، أمحد روو خونْ بّ افعُ 

ِِ ذم رِ  ىٍّ و فُ يشّؽ ذُ  مقي؛ إذ ٓفؿ مـ افر  افس   روَق يـ، مُ افد   فؿ مـ روؿِ ؿ وولهؿ ومُ ّد

سـك وزيودة، وأكوفف مـ الرات ل وإّيوه الُ ـِ ه، ورزؿَ ؼقى زادَ افتّ  يـ، جعؾ اهللُافد  

 مغ!.أراده، آمغ بجوه إ مو

                                                          

سق د واف ،، تؾّؼك افعؾَؿ ظـ افسق د أمحد َدحلنه1461ظوم  ، ُوفد ( شعقد بـ حمؿد افقامِن1)

 .ؽّرمياد يبؿؽّ  ه1٣14ظوم  َبؽري صطو وؽرُهو مـ ظؾامء ادسجد الرام ذم ظفده، تقذّم 

 .(14١صـ "ِشر وتراجؿ بعض ظؾامئـو ذم افؼرن افّرابع ظؼ فؾفجرة")
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 فذم الؼقؼي، ؾؼر رمحي رب   رءَ  الؾقؼي، بؾ ٓ رؿؿف أؿؾر 

 يدم ضؾبي افعؾؿ ذم ادسجد الرامف، خقَ ذكبِ  وصؿيِ  وأشرُ 

 سعقد بن حمّؿد القامين 

 وجلؿقع ادسؾؿغ، آمغ! يف ودشوخيففف وفقافدَ  ؽػره اهللُ
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 21: تؼريظ

ي، سووِ ظـ ـّؾ ادُ  ،اويظووي، الوئد افزّ د  ٓئؾ واففؾدّ  ،افػووؾ الوويِمـ 

 :وؽووي ، حػظ ظـ ّذ ـّؾ ؽبلٍّ (1)اويالشقخ حامد أمحد حمّؿد الّد مقٓكو 

 
 ؿف وشؾ  وظذ آفف وصحبِ  ،كو حمّؿدٍ دِ ظذ شق   وصّذ اهللُ

ؾِؿَ ع إظذ افذي هلل افعَ  الؿدُ  ـَ ْػَذ َو َػُروْا افسر ـَ ـَ  ِذي ِؾَؿَي اف  ـَ ُي اهللِ ِهَل ﴿َجَعَؾ 

 فتون، وظـ إمؽونِ ور وافبُ جقبًو ظـ افزر ه وُ تـز   ـ إففٌ [، شبحوكف مَ 2١]افتقبي: اْفُعْؾَقو﴾

 .ؾّقًا ـبراً دوث واإلمؽون، شبحوكف وتعوػ ظاّم يؼقل افظودقن ظُ الُ  افـؼوئص وشامِت 

 ؾامً فؿ ظِ عِ ظذ اإلضلق، وأوَش  اهللِ ؾِؼ َخ  ظذ أؾضؾِ  لمُ وافّس  لةُ وافّص 

 بّقةَ بف افـُ  ؿَ ريـ، وختَ غ وأِخ إّوفِ  ظؾؿَ  ـ آتوه اهللُؾؼ وإخلق، مَ فؿ ذم الُ ؾِ وأـؿَ 

ًْ افد   وِت بقغ، ـام ُظؾؿ ذفؽ مـ رضوريّ افـّ  ختاًم حؼقؼّقًو ؾفق خوتؿُ   يـ، افتل ثبت

 بف ظذ ادبؼ   افذي هق أمحدُ  ،اهلل بـ ظبدِ  كو ومقٓكو حمّؿدُ افزاهغ، شّقدُ  أدّفيِ  بسقاضعِ 

                                                          

ضؾى افعؾَؿ بودديـي ادـّقرة، و ،ه14٤٤ ذم وبو ظوم فد، وُ بـ ظقض أمحدبـ حمؿد حومد افسّقد ( 1)

تقّػ إدارَة مدرشي ه 1٣42، وظوم ه1٣13 إزَهر، ثّؿ شوَؾر إػ جّدة ظوم ثّؿ اكتؼؾ إػ

اكتؼؾ إػ مّؽي وُظّغ مديرًا ه 1٣٣١روس افتل ـون ُيؾِؼقفو، وظوم بجوكى افدّ  "افػلح"

، وـون "افصػو"ُيؾؼل دروَشف ذم ادسجد الرام بحصقِة بوِب  ، وـون "افػلح"ددرشي 

 َي وافعظؿي، ودو جلسؿ، يؿتوز بقرِظف وتؼقؿصر افؼومي، ممتذء ا اه وُبعده ظـ مظوهر إُب 

ف افؼيُػ حَسغ ؿووقًو بؿحؽؿي جّدة ظّقـه 1٣٣2ي ذم صعبون ظوم أظؾـً افثقرُة افعربقّ 

بؿـزل ه 1٣24افّؼظقِي ؾشعر بَؿؾؾ، ؾوشتؼول وشوَؾر إػ اهـد وطّؾ ؾقفو إػ أن تقذّم ظوم 

 .(4٣6صـ "شر وتراجؿ")        حمؿد زيـؾ.ادحِسـ ادقّؾؼ افشقخ 
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ـِ  فسونِ    ظؾقف وظذ مجقعِ  د، صّذ اهللُد إوَح مريؿ ادسقح ادػَر  اب
ِ
ؾغ، وادرَش  إكبقوء

واجلامظي أمجعغ،  افسـّيِ  مـ أهؾ فؿ بنحسونٍ عَ ـ تبِ ف وافتوبعغ، ومَ وظذ آفف وأصحوبِ 

َٓ إِن  ِحْزَب اهللِ ُهُؿ افْ  مع  [، جعؾ اهللُ 44دجودفي:]ا ُؿْػؾُِحقَن﴾ـ﴿ُأْوَفِئَؽ ِحْزُب اهللِ َأ

ؿغ مـ حقر ادورِ فؿ رموحًو ذم كُ فؿ وأؿلمَ ـتَ فؿ وأفِس ـّتَ فؿ وأِش افتليقد وافتلبقد شـّتَ 

﴿ُأْوَفِئَؽ هؿ رَ ـوجِ ز َح جيووِ  ٓ يؼرأون افؼرآنَ  ،مقيمـ افرّ  فؿُ يـ، ـام يؿرق افس  افد  

ْقَطوِن ُهؿُ  َٓ إِن  ِحْزَب افش  ْقَطوِن َأ وَن﴾ ِحْزُب افش   :بعد [ أّمو13]ادجودفي: اْلَوِهُ

 ًُ و صذرةً "دد ادستـَ ادعتؿَ " ل أكؿقذُج افتل هِ  (1)بذةَ هذه افـُ  ؾؼد ضوفع ُِ  ، ؾقجد

ذم شؾؽ  ،ؿفو بقد اإلجودةد، ؿد كظ  برَج قٍت وزَ درٍّ ويوؿُ  مـ ظؼقدِ  قهرةً د، وَج سجَ مـ ظَ 

حى افعذب افرّ  ،حرافبَ  زُ الَ  ،ؾافعومِ  افعوملُ  ،دوةافؼُ  ذم اإلؾودة، افعؿدةُ  قاِب إصوبي افّص 

مقٓكو افشقخ  ،إؿقال وإؾعول ادحبقب ادؼبقل ادرته، حمؿقدُ  ،ادحقط افؽومؾ

ف اَريـ بعؾقمِ ف وكػعـو وإّيوهؿ ذم افدّ عَ ف، وكػَ وادسؾؿغ بحقوتِ  أمحد روو، متّعـو اهللُ

ٕدمغي  ،ؽيبوزِ  دى بوهرةٌ هُ  ؿُس بوفغي، وص حؼٍّ  فو حّجيُ تدّل ظذ أّن أصؾَ  ،فػوتِ ومصـ  

بلكقارهو  ًْ حَ ْو ك أَ ؼي، حتّ موحِ  يغ موحقيٌ افزّ أهؾِ  بفوِت ُص  ؾامِت دامغي، وفظُ  إبوضقؾِ 

ـ أّن مَ  صؽ   و؛ إذ ٓذم جقاِب  و، ومصقبيٌ ذم بوِب  بوٌب ـقػ وهل فُ  !زاهؼي الؼ   وحؼ  

ر ذَ ر، وحُي ًو بلن يؽػ  ريّ ة، ـون َح ادؽّػر ع افعؼوئدِ دَ مـ أرجوس بِ  خ بوٕكجوس ادـػرةِ تؾطّ 

مـ إـوبر، بؾ هق  يؽقنَ  افؽبوئر، وحوصو أن ر؛ إذ هق أـزُ ـػَ وفق ـوؾرًا ويُ  أحدٍ  ظـف ـؾر 

ـُ ؿ، وـقػ ومَ يعظ   ف وٓيعظَ  أن إصوؽر، وجيى ظذ ـّؾ ظوؿؾٍ  رُ أصغَ  ؾام فف  اهللَ  ـ ّي

                                                          

 أي: ُحسوم الرَمغ. (1)
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ّٓ ف وح حوفُ ؾُ َص مؽرم، ؾنن ّٓ و توَب  دافف، ؾننجِ  ـُ بوفتل هل أحَس  وجَى  إ  (1)َى وَج  إ

 أحدُ  سونَ غ، وإّن افؾ  سوكَ افؾ   أحدُ  ف، أٓ! وإّن افؼؾؿَ ف، وـون ذم مستؼّر شؼر مآفُ توفُ ف وؿِ ؿتؾُ 

في بؼقاضع ادجودَ  غ، وإّن إحسونَ سومَ الُ  أحدُ  ادؽّػرةِ  عِ دَ افبِ  ؿوِب رِ  غ، وإّن حسؿَ ـوكَ افس  

ٍِ الُ  ذِ يـ اجلفودَ  أحدُ  ج ـَ َجوَهُدوا ؾِقـَو َفـَْفِدَيـ ُفْؿ ُشُبَؾـَو َوإِن  اهللَ دَََع افْ ﴿َواف   ُؿْحِسـَِغ﴾ـي

ِة َظام  َيِصُػقنَ  ،[63]افعـؽبقت: *  ُؿْرَشؾِغَ ـ* َوَشَلٌم َظَذ افْ  ﴿ُشْبَحوَن َرب َؽ َرب  اْفِعز 

 [.144-14١وؾوت:]افّص  َواْلَْؿُد هللِِ َرب  اْفَعودََِغ﴾

 أمحد حمّؿد حامد

 

 

 

     

 

                                                          

ًْ  اإلشلم، وإن ؿتؾفؿ شؾطونُ  ذذميً  ـون افؼوئُؾ  أي: إن (1) فؿ بجـقد اإلشلم، ؾَ ؿوتَ  هؿ ؾئيٌ  ـوك

 خ اهـ....إف ظؾقف بوفتحرير وافتؼرير، ـام أؾود بؼقفف: أٓ وإّن افؼؾؿ ؾؾفؿ افردر  وافعوّميُ  وأّمو افعؾامءُ 



 

 



 

 

 

 "املستنَد املعتَمد" عىلات تقريظ

 املدينة املنّورةن بعض علامء م  

 املساّمة بـ

 دنّيةاملَ والتسجيالت  اهلن ية الفواك ه

 ه٤٢٣١
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 ١٢: تؼريظ

إمقـة اًمصػّقة،  سمؿديـة ،ادة احلـػّقةل اًمّس لم، مػتِ اعمّتؼـِ  لم، ورساجاعمػتِ  شماجِمـ 

زال  ٓ (1)ين إلياسالد   تاجحممد ادػتي  الشيخ موالناواًمبلس،  جدةِ سماًمـّ  اًمسـّةِ  كاس

 :اساًمـّ  اهلل وقمـد اًل قمـدمبجّ 

 
ـَا َٓ  ُدكَؽ َرْْحًَة إِكََّؽ َأكَت إِْذ هَ  شُمِزْغ ىُمُؾقسَمـَا سَمْعدَ  ﴿َرسمَّ َدْيَتـَا َوَهْب ًَمـَا ِمـ ًمَّ

اُب﴾ ـَا آَمـَّا سمَِم  ،[٨قمؿران:]آل اًْمَقهَّ ؾُمقَل وَمايْمُتْبـَا َمعَ أَ َ َ َ َ َ َ َ ﴿َرسمَّ بَْعـَا اًمرَّ  كَزًْمَت َواشمَّ

﴾ ـَ اِهِدي  ؽ، وؾمطعؾمؾطاكُ  ؽ، وقمزَّ ؾمبحاكؽ ضمّؾ ؿملكُ  ،[3٥قمؿران:]آل اًمشَّ

ؽ ض آياشمُ قمـ اعمعارِ  ؽ، وشمـّزهْت ؽ وصػاشمُ ذاشمُ  ؽ، شمؼّدؾمْت ًمقـا إطمساكُ ؽ، وؾمبؼ إسمرهاكُ 

إًمقـا  دق، وأرؾمؾَت اًمّص  ـا سمؾسانِ احلّؼ، وأكطؼتَ  يــا ًمدِ هديتَ  ك قمغم أنؽ، كحؿدُ وسمّقـاشمُ 

اًمباهرة،  أياِت ذا ،اهلل ؾ إصػقاء، ؾمّقدكا حمّؿد سمـ قمبدؾُم اًمر   إكبقاء، وظماشمؿَ  ؾمّقدَ 

اًمظاهرة، ومآمـّا سمف واشّمبعـاه ووىّمركاه  اًمباىمقاِت  رة، واعمعجزاِت اًمؼاهِ  اـمعةِ اًمّس  جِج واحلُ 

 هديتَ  اجلؿقؾ، قمغم ما جيب واًمثـاءُ يمم وكرصكاه، ومؾؽ احلؿدُ 
ِ
بقؾ، اًمّس  ـا إًمقف مـ ؾمقاء

ؿ ـا قمؾقؽ، صالًة شمؾقؼ سمؽ مـؽ إًمقف، وؾمؾ  يـا إًمقؽ، وداًم  ؿ قمغم هادِ ـا وؾمؾ  رسمَّ يا ومصؾ  

  يـف ذم يمّؾ دِ  اةَ قمرص، وُْح ف ذم يمّؾ ذيعتِ  ةَ ؾَ َْحَ  وأضمزْ يف، وِ ف وذَ ، وآًمِ ك يمذًمؽ قمؾقفوسمارِ 

                                                          

ديـة اعمـّقرة، وشمقذّم ومقفا ىمبؾ ؾمـة اعماًمّديـ سمـ مصطػك إًمقاس، ُوًمد ذم  اًمشقخ حمؿد شماج (1)

دي اًمّدهؾقي اعمفاضِمر  ة، وشمتؾؿذ قمغم اًمشقخ قمبد. يمان مػتقًا ًمؾحـػقه1٥31 اًمغـل اعمجد 

اعمديـة اعمـّقرة قمؼم  1اًمػصؾ  "ومصقل مـ شماريخ اعمديـة اعمـّقرة"قمكم طماومظ ذم ذيمره ) دي.اعم

 .(شمعريباً  111صـ "وًمة اعمّؽقةاًمدَّ شماريخ"اكظر: و .04اًمتاريخ، صـ



 994 معتَمد المستندعلى ال تقريظات

 :وسمعد ،شمثقب سمف اعمتّؼلم ما رِ لم، وسملوومَ ي سمف اعمحسـِ دمازِ  ما مرص، سملومضؾِ 

قمم فػم، ضمـاب اعمَ اًمّش  حرير، واًمدّرايمةُ ه اًمعامل اًمـّ طمّررَ  قمغم ما ومؼد اـّمؾعُت 

 ـَ ف، وأطمَس مثقسمتَ  أضمزل اهللُ -اهلـد ء أهؾمـ قمؾم اًمػاضؾ اًمشقخ أْحد رضا ظمانْ 

 كادىمةِ مـ اًمزَّ  اًمضاًّمةِ  يـ، واًمِػَرِق ىمة مـ اًمد  ذم اًمرّد قمغم اًمطقائػ اعمارِ  -فقماىمبتَ 

ف، ف ومريدًا ذم سماسمِ ، ومقضمدشمُ "داعمستـَ  داعمعتؿَ "فؿ ذم يمتاسمف أومتك سمف ذم طمؼ   ديـ، وماؾحِ اعمُ 

ف ك ذم طمقاشمِ اجلزاء، وسمارَ يـف واعمسؾؿلم ظمػمَ ودِ ف قمـ كبق   ف، ومجزاه اهللُ وجمقدًا ذم صقاسمِ 

ف ف وأؿمباهَ ة أمثاًمَ ر ذم إّمة اعمحؿديّ إؿمؼقاء، وأيمثَ  اًمضالًمةِ  أهؾِ  سمف ؿمبفُ  ك يزيَح طمتّ 

 .ف، آملم!وأؿمؽاًمَ 

 فاًمػؼػم إًمقف قمّز ؿملكُ 

 مصطػى إلياس  ادرحومين بنالّد  حمّمد تاج

 ًمف ػراحلـػل اعمػتل سماعمديـة اعمـّقرة، همُ 
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 ١١: تؼريظ

 اعمديـة ّؼ، مػتلؾ وؿَم صمؼُ  ؾ، اًمؼّقال سماحلّؼ، وإنؾ إماصمِ ؾ، أمثَ إوماِض  أضمّؾ ِمـ 

الشيخ عثامن بن يـ ٓطمؼًا، اًمػاضؾ اًمرسّماي، مقٓكا ؾماسمؼًا، ومرضمع اعمستػقدِ  ]اعمـّقرة[

 :وإماي أمالِ  قزِ فاي، وومَ دام سماًمتَّ  ،(1)اغستاينالم الّد الّس  عبد

 
 فّقة، واعمؼاًمةِ اًمبَ  ؾماًمةِ قمغم هذه اًمرّ  ومؼد اـّمؾعُت : سمعد ه، أّمااحلؿد هلل وطمدَ 

، ىمد حر اًمػّفامة، طمرضة أْحد رضا ظمانْ مة، واًمبَ مقٓكا اًمعاّل  اجلؾّقة، ومقضمدُت  اًمقاضحةِ 

ر ديـ، وملفمفَ اعمػِس ؾمبقَؾ  اًمؽةِ اًمّس  ػرةِ يـ، اًمؽَ مـ اًمد   اعمارىمةِ  اكتدب ًمؾرّد قمغم هذه اًمطائػةِ 

ّٓ فؿ اًمػاؾِم مـ كتائجِ  يبَؼ ، ومؾؿ"داعمستـَ  داعمعتؿَ "ذم  فؿ اًمؼبقحةَ ئحَ ومضا فا، ػَ يَّ وزَ  دة ومقف إ

ـْ   واضحةٍ قمؾقفؿ سمؽّؾ  ـّقة، شمظػر ذم سمقان اًمرد  جاًمة اًمسَّ سمتؾؽ اًمعُ  ُؽ مـؽ اًمتؿس   ومؾقؽ

، "اسمقةاًمقه"ـقمك سمىمة اًمتل شمدّ رىمة اعمارِ هذه اًمػِ  يةِ ام اعمتصّدي حلّؾ رؾمقّ ضمؾّقة، ٓ دامغةٍ 

 ًمقهقّةِ إُ ص ًمشلنر اعمـؼ  أظَم  ُق أْحد اًمؼادياي، واعمارِ همالم بّقةِ اًمـُ  ُل ومـفؿ مّدقمِ 

قمكم  فتل، وأذفل، وظمؾقؾ أْحد إكبِ ؽقهِ ـْ قيت، ورؿمقد أْحد اًمؽَ اكَ ىماؾمؿ اًمـّ  :ؾماًمةِ واًمرّ 

ك ف ؿمػَ ، ومنكّ اًمشقخ أْحد رضا ظمانْ  ظمػمًا طمرضةَ  ومجزى اهللُ .هؿذا طمذوَ ـ طَم ي، ومَ قِ اًمتاكْ 

                                                          

 ومقفا ؾمـة ، وشمقذّم ه1341ـّقرة ، ُوًمد ذم اعمديـة اعماهمستايالم اًمدّ اًمّس  قمثمن سمـ قمبداًمشقخ  (1)

ؾد اًمطّقب متتاز ذم اخلدمة اًمعؾؿّقة، وأظمذ باحلـػقة اًمتل يماكت هبذا اًمرسة. يمان مـ أه1٥33

ؾمًا، وإمامًا،  قمؾقم اًمنّمقمقة قمـ اًمشقخ قمبد دي اًمّدهؾقي اعمفاضمر اعمدي، يمان مدر  اًمغـل اعمجد 

 "احلرفرّس "و "اًمػتاوىجمؿققمة"وظمطقبًا ذم اعمسجد اًمـّبقي، ومػتقًا ًمؾحـػقة. مـ شمصاكقػف: 

. ٥11-٥1٥صـ "بّقةأقمالم مـ أرض اًمـُ") ."ـد اإلمام أْحد سمـ طمـبؾمسذح"و

 .وشمعريبًا(مؾتؼطًا 111، 113صـ "اًمّدوًمة اعمؽقةشماريخ"و
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 اعمذيَّ  ،"داعمستـَ  داعمعتؿَ "ف ك سمف ذم يمتاسمِ أومتَ ك سممويمػَ 
ِ
ومنّّنؿ  ؛اعمؽّرمةمّؽة ؾ سمتؼاريظ قمؾمء

ـ قمغم مـقاهلؿ ؿ ومَ ديـ ذم إرض، هُ احلال؛ ّّٕنؿ مـ اعمػِس  قءَ حيّؼ قمؾقفؿ اًمقسمال وؾُم 

، اًمشقخ أْحد رضا ظمانْ  طمرضةَ  [، وضمزى اهلل٥4ُ]اًمتقسمة: ﴿ىَماشَمَؾُفُؿ اهللُ َأكَّك ُيْموَمُؽقَن﴾

 .!يـاًمد  ف مـ اًمؼائؾلم سماحلّؼ إمم يقمف، وضمعؾَ ك ومقف وذم ذّرّيتِ وسمارَ 

 ف اًمؼديررسم   اًمػؼػم إمم قمػقِ 

 داغستاين ال المالّس  عثامن بن عبد

 قمـف اهللُ امػتل اعمديـة اعمـّقرة ؾماسمؼًا، قمػ
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 ١٢: تؼريظ

ؿمقخ مئؾ، ر اًمّش ؾ، ـماهِ ر اًمػقاِض ر اًمػضائؾ، فماهِ ؾ اًمؽامؾ، سماهِ اًمػاِض مـ 

أمحد  سي دالالشيخ يػ اًمّّري، مقٓكا ؽّقة، اًمسّقد اًمنّم ّؿة اعمؾَ اًمؾَ ي اعماًمؽّقة، ذ

 :، دام سماًمػقض اًمباـمـل واًمظاهري(1)اجلزائري

 
 ف!رضاشمُ ف ومَ قكتُ ه ومعُ ف، وشمليقدُ شمعامم وسمريماشمُ  اهللِورْحةُ  المُ وقمؾقؽؿ اًمّس 

 الةُ اقمة، واًمّص اًمّس  معزوزيـ إمم ىمقام واجلمقمةِ  اًمسـّةِ  احلؿد هلل اًمذي ضمعؾ أهَؾ 

 ،هذا اًمقضمقد إكسان قملمِ  كا حمّؿدٍ دِ كا، ؾمق  دِ كا ومعتؿَ الذِ ظمركا ومَ كا وذُ ـدِ قمغم ؾَم  المُ واًمّس 

 ما»: فقد، اًمؼائُؾ واًمش   واًمعؼؾِ  اًمـؼؾِ  أهؾِ  ىف ًمدَ ه وإومضاًمُ ف، وجمدُ ف وإضمالًمُ اًمثاسمت يممًمُ 

ّٓ  سمدقمةٍ فمفر أهُؾ  إذا »: ، واًمؼائُؾ (3)شفؾؼِ ـ ظَم ـ ؿماء مِ مَ  ف قمغم ًمسانِ هلؿ طمّجتَ  اهللُ رَ أفمفَ  إ

قف ومعؾَ  ،يػعؾ ذًمؽ ـ ملف، ومَ قمؾؿَ  ر اًمعاملُ ظفِ ومؾقُ  ،أصحاِب  ب  وؾَم  ـُ تَ أو اًمػِ  عُ دَ فمفرت اًمبِ 

: ، واًمؼائُؾ (٥)شقمدًٓ  ومًا وٓمـف َس  يؼبؾ اهللُ أمجعلم، ٓ اسِ واًمـّ  واعمالئؽةِ  اهللِ ًمعـةُ 

                                                          

اًمؼادر اجلقالي  ، ُوًمد ذم اعمديـة اعمـّقرة، يمان مـ ؾمالًمة اًمشقخ اًمسّقد قمبدأْحد سمـ أْحد اجلزائري (1)

 .ه1٥٥4ًمؽقة سماعمديـة اعمـّقرة، يمان طمّقًا ؾمـة اعمااًمبغدادي، وذم ؾمؾسؾتف جمازًا، ويمان مػتل

 .شمعريبًا( 113صـ "اًمدوًمة اعمّؽقةشماريخ". و٥01-٥٥1صـ "أقمالم مـ أرض اًمـبّقة")

فمفر  ما»قمّباس رومعف:  ، قمـ اسمـ11، ىمـ٥اعمقؿ، اجلزء طمرف "اعمسـد"يؾؿل ذم أظمرضمف اًمدَ ( 3)

ّٓ أهُؾ   .شساِن َمـ ؿماء ِمـ ظَمؾِؼفأفمَفَر اهلُل ومقفؿ طمّجَتفؿ قمغم ًم سمدقمٍة ىمّط، إ

إمالء   ختاذ اعمستؿكم، أصحاب اًمُؽـك،سماب ا "اًمّراوياجلامع ٕظمالق"أظمرضمف اخلطقب ذم ( ٥)

قمـ ، 3/11٨، 1٥30، ر:اًمصحاسمة ومـاىمبفؿ واًمـنم عمحاؾمـ أقممهلؿ وؾمقاسمؼفؿومضائؾ

 ،أصحاِب  ب  وؾَم  عُ دَ اًمبِ  :-أو ىمال- ـُ تَ إذا فمفرت اًمػِ » :اهلل  ىمال رؾمقُل  :عاذ سمـ ضمبؾ ىمالمُ 

= 



 999 معتَمد المستندعلى ال تقريظات

 شاُس حيذره اًمـّ  ؛ومقفسمم رَ وا اًمػاضمِ اذيمرُ  ؟متك يعرومف اًمـّاُس  ؟!راًمػاضمِ شمرقمقن قمـ ذيمرأَ »

ـُ  ُـ  (٥)ػمازُي واًمش   (3)واحلؽقؿُ  (1)كقااًمدّ  أِب  رواه اسم  (1)قفؼُل واًمبَ  (3)ايُ ؼَم واًمطَ  (0)يقمدِ  واسم

                                                          

= 

 يؼبؾ اهللُ ٓ ،مجعلمأ اسِ واًمـّ واعمالئؽةِ  اهللِ ومعؾقف ًمعـةُ  ،يػعؾ ذًمؽ ـ ملومؿَ  ،فقمؾؿَ  اًمعاملُ  ظفرِ ومؾقُ 

 .شقمدًٓ  وٓ وماً ًمف َس 

قبة اًمتل حيّؾ ًمصاطمبفا اًمؽالم هبا، قبة، سماب اًمغِ شمػسػم اًمغِ  "قبةاًمغِ  ذمّ "كقا ذم اًمدّ  أب( أظمرضمف اسمـ1)

: اهلل  ىمال: ىمال رؾمقُل  ه قمـ هبز سمـ طمؽقؿ، قمـ أسمقف، قمـ ضمدّ  ،31، صـ٨٥ر:

 .شاسحيذره اًمـّ  ؛ومقفوه سمماس؟ اذيمُر متك يعرومف اًمـّ ؟!رشمرقمقن قمـ ذيمر اًمػاضمِ أَ »

ومقف ًمؾتحذير مـف[ ذم ذيمر اًمػاضِمر ]سمم 111إصؾ  "اًمـَّقادر"أظمرضمف احلؽقؿ اًمؽممذي ذم ( 3)

ه  ، سمطريؼ هبز سمـ طمؽقؿ،٥11، صـ1411ر: ىمال: ىمال  -اهلل قمؾقفؿرضقان-قمـ أسمقف، قمـ ضمد 

 .شاُس حيذره اًمـّ ؛ومقفوه سمماس؟ اذيمُر متك يعرومف اًمـّ  ؟!راًمػاضمِ شمرقمقن قمـ ذيمرأَ »: اهلل  رؾمقُل 

ذم  3مـ طمرف اهلؿزة ذم إظمالق مـ ىمسؿ إىمقال، اًمباب  ٥اًمؽتاب  "لاًمعّم يمـز"اكظر: ( ٥)

، كؼاًل قمـ ٥/3٥٨، ٨411، ر:...إًمخ وأومعال ذم أظمالق ٥...إًمخ، اًمػصؾ  إظمالق

 ."إًمؼاب"اًمّشػمازي ذم 

ك ممـ اسمتداء أؾمامقفؿ ضمقؿ، ...إًمخ، أؾمام ؿمتّ  مـ اسمتداء اؾمؿف ممـ "اًمؽامؾ"قمدي ذم  أظمرضمف اسمـ( 0)

: اهلل  ه ىمال: ىمال رؾمقُل قمـ هبز سمـ طمؽقؿ، قمـ أسمقف، قمـ ضمدّ ، 3/0٥4، ٥11حتت ر:

 .شاسحيذره اًمـّ  ؛ومقفسمم ا اًمػاضمَر واذيمُر  ؟!اًمػاضمرشمرقمقن قمـ ذيمرأَ »

، 1414سماب اعمقؿ، هبز سمـ طمؽقؿ قمـ أسمقف قمـ ضمّده، ر: "اعمعجؿ اًمؽبػم"اي ذم ؼَم أظمرضمف اًمطَ ( 3)

شمرقمقن قمـ أَ »: اهلل  ه ىمال: ىمال رؾمقُل قمـ هبز سمـ طمؽقؿ، قمـ أسمقف، قمـ ضمدّ ، 11/01٨

 .شاُس ف اًمـّومرعي ؛ومقفسممه اذيمرو ؟!اًمػاضمرذيمر

وهق سماب ذم اًمسؽم قمغم أصحاب  ،مـ ؿمعب اإليمن 11 "اإليمنؿمعب"قفؼل ذم أظمرضمف اًمبَ ( 1)

اهلل  ه ىمال: ىمال رؾمقُل قمـ هبز سمـ طمؽقؿ، قمـ أسمقف، قمـ ضمدّ ، 1/٥113، 1111اًمؼروف، ر:

 :« َش، وحيذره اًمـّاساُس ف اًمـّومرعييَمل  ؛ومقفسممه واذيمرُ  ؟!اًمػاضمرشمرقمقن قمـ ذيمرأ. 
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 اًمسـّةِ لم مـ أهؾف واًمتاسمعِ وقمغم آًمف وصحبِ  ،(3)هقمـ هبز سمـ طمؽقؿ قمـ ضمد   (1)واخلطقُب 

 :يـ، أّما سمعدديـ ًمألئّؿة إرسمعة اعمجتفدِ اعمؼؾ   ،واجلمقمةِ 

 ف طمرضةُ َض اًمذي قمرَ  ،اإلمعانِ مع ماُل شمضّؿـف هذا اًمّس  قمغم ما ومؼد اـّمؾعُت 

ؾقد ذم اًمعؿر واخلُ قلف، ومّتعف سمطُ اعمسؾؿلم سمحقاشمِ  مّتع اهللُ- اًمشقخ أْحد رضا ظمانْ 

 ـقعة، يمػرٌ اًمشَّ  هذه اًمبدقمةِ  قمـ أهؾ ،ةقعَ ظِ اًمػَ ف مـ إىمقال كؼؾَ  ما ومقضمدُت  -فضمـّاشمِ 

ف، ًمساكِ  مضغِ  سمتؽؾقِػ  فا مستحؼ  ػُ باح، وممًم  مُ  (٥)فآؾمتتاسمة دمُ فا سمعدساح، ومرشمؽبُ 

 ؾماًمةِ اًمر   ة، واؾمتحؼر مـصَب قّ ًمقهِ إُ  سمؿؼام طمقث اؾمتخػَّ  ؛فه وسمـاكِ يدِ  ورض  

 ـ سمسط اهللُهمقاء واًمتؾبقس، ومعغم مَ يمف ذم اإله إسمؾقس، وؿمارَ ؿ أؾمتاذَ ؿقمّقة، وقمظَّ اًمعُ 

 وا ذم إزاًمةِ جيتفدُ  أن ،ّؽامه مـ إمراء واحلُ يدَ  َؼ ف مـ اًمعؾمء إقمالم، وأـمؾَ ًمساكَ 

وإذهان، أٓ! وإّن  واًمبالدُ  بادُ مـفؿ اًمعِ  ك يسؽميَح طمتّ  ،ـانسان واًمس  فؿ سماًمؾ  سمدقمتِ 

ومنّّنا  ؛ّؾقةطتفؿ سماًمؽُ مـ خماًمَ  عقامُ مـفؿ ؿمقاـملم، ومؾقحذر اًم اهلل إملم، ـمائػةٌ  سمؿّؽة سمؾدِ 

طة اعمجذوم ذم إذّية، ومـفؿ أيضًا قمـدكا سماعمديـة اًمـبقّية، ـ خماًمَ مِ  أؿمد   -!واهللِ ِ-

عما  ؛ارِت قفؿ اعمديـة قمـ جماوَ شمـػِ  ـ ىمريٍب قا ومعَ يتقسمُ ملسماًمتؼّقة، ومنن مستؽمةٌ  ىمؾقؾةٌ  ذذمةٌ 

 .فاتِ حقح مـ ظماصقّ ذم احلديث اًمّص  هق صماسمٌت 

                                                          

اًمضّحاك  ، ضمارود سمـ يزيد أسمق٥100اجلقؿ، ر:سماب "اًمتاريخ" أظمرضمف اخلطقب ذم( 1)

اهلل  ه ىمال: ىمال رؾمقُل قمـ هبز سمـ طمؽقؿ، قمـ أسمقف، قمـ ضمدّ ، 3/011، 3343اًمـقساسمقري، ر:

 :« َـّاس؟  ؟!اًمػاضمرشمرقمقن قمـ ذيمرأ .شاُس ف اًمـّومرعي ؛ومقفسمم هواذيمرُ متك شمعرومف اًم

 .)مصّحح(              .اهـ ػمي اًمؼَش  ةعاوية سمـ طمقدمُ  :أي: قمـ أسمقف، وهق قمـ أسمقف ضمّد هذا (3)

 :آكػاً  ؾمقػّصؾ اًمشقُخ يمم -أّيده اهلل سمـرصه-اإلؾمالم ؾطانًمُس  "ورّض يده"إمم ىمقًمف:  ( هذه إطمؽامُ ٥)

 طتفؿ اهـ.قمـ خماًمَ  ـان، وقمغم اًمعقام احلذرُ ّؽام سماًمس  سان، وقمغم احلُ فؿ سماًمؾ  سمدقمتِ  أن قمغم اًمعؾمء إزاًمةُ 
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 لم، وأنمػتقكِ  ـا إًمقف همػمَ يؼبَض  أن ،ومتـةً  أراد سماًمـّاسِ  شمعامم إن هذا، وكسلل اهللَ

ـَ ـا طُم يرزىمَ   .!صلمـا مـ اعمخؾِ وجيعؾَ  ،اًمـّقةِ  س

 اًمعؾمء واًمػؼراء اًمقرى، وظمادمُ  ف، أطمؼرُ ف، ورىمؿف سمبـاكِ ىماًمف سمؾساكِ 

 مقًمداً  ياًمسّقد أْحد اجلزائري اعمد :اعماًمؽّقة، سمحرم ظمػم اًمؼمّيةِ ؿمقُخ 

 باً َس ري معتؼدًا، اعماًمؽل مذهبًا، اًمؼادري ـمريؼًة وكَ إؿمعَ 

 اًل متّؿًم قمبدهًم مبج  معظ   ،مً قًا ومسؾ  طمامدًا مصؾ  

 السّيد أمحد اجلزائري
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 ١٣: تؼريظ

 ؿمقبةِ  يف، ذاعمعارِ نِ عدَ ف، ومَ اًمعقارِ رماء، يمـزِ اًمؽُ اًمعؾمء، ويمريؿيمبػمِمـ 

الشيخ خليل بن إبراهيم ؽقيت، مقٓكا اعمؾَ  اًمػقضِ يمء، ذمـ اًمّس  ِؼ اعمقومَّ اًمعؾمء، 

 :قيترص اًمالهُ سماًمـَّ  ، أّيده اهللُ(1)ربويتاخلخ 

 
 كا حمّؿدٍ اًمـبّقلم، ؾمّقدِ قمغم ظماشمؿِ  المُ واًمّس  الةُ اًمعاعملم، واًمّص احلؿد هلل رّب 

 :سمعد يـ، أّماد  اًمإمم يقم لم هلؿ سمنطمسانٍ ف أمجعلم، واًمتاسمعِ وقمغم آًمف وصحبِ 

ه اقمتؼادُ  اًمقاضمُب  اعمبلمُ  ر ذم هذا اعمؼام، هق احلؼ  اإلؾمالم، اعمؼرَّ قمؾمء ومتحريرُ 

قًمقي أْحد رضا اًمػاضؾ اًمؽامؾ اعمَ  مةُ اًمعاّل  ؼف اًمعاملُ اعمسؾؿلم، طمسبم طمؼَّ سمنمجاع قمؾمء

د، اعمسؾؿلم سمف قمغم إسمَ  شمعامم كػعَ  ، أدام اهللُ "داعمستـَ  داعمعتؿَ "ذم يمتاسمف  ،قيؾْ يْ اًمؼَمَ  ظمانْ 

 ع واعمآب.قاب، وإًمقف اعمرضَم اهلادي إمم اًمصَّ  واهللُ

 بقييػ سماحلرم اًمنميػ اًمـّ اًمعؾؿ اًمنّم تبف ظمادمُ سمؽَ  أمرَ 

 خليل بن إبراهيم اخلربويت

 

     

                                                          

أّكف يمان مـ يمبار قمؾمء  "قبة وذيمريات إطمّبةـم"مدّرؾمًا سماعمسجد اًمـبقي، وذيمر صاطمب  يمان( 1)

 ٨1م، صـ3440قمدد أيمتقسمر/كقومؿؼم  "كقر احلبقب"اعمجّؾة اًمشفرية )قمفده. اعمديـة اعمـّقرة ذم 

 : عمع مـ قمؾمء وومؼفاء وأدسماء وىمّراء اعمديـة3اًمػصؾ  "ـمقبة وذيمريات إطمّبف"شمعريبًا. و

 .(1٥4، صـ1اعمـّقرة، اجلزء 
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 ١٤: تؼريظ

 ِمـ 
ِ
عادة، وطمؼقؼةِ  اعمصّقر، صقرةِ  وِح ر، واًمر  اعمـقَّ  اًمضقء اًمسقادة،  اًمسَّ

 ؿمقد، مقٓكااًمرَّ  ات، احلؿقدِ اعمؼمَّ  اخلػمات، وضمالئؾ ك وزيادة، ودٓئؾسـاحلُ يذ

 :زال سماًمػضائؾ ٓئؾ، ٓاًمدّ ، ؿمقخ(1)السّيد حمّمد سعيد

 
ف، ؿـِ ب، ْحدًا كتؿّسؽ سمقُ اعمآرِ  ب، وشمتقّّرُ احلؿد هلل اًمذي سمف شمستـتج اعمطاًمِ 

كا ؾقان قمغم ؾمّقدِ شمقازم اعمَ  ما ف، وصالًة وؾمالمًا يتقاًمقانِ ف إمم أمـِ مـ اعمخاوِ  وكؾجلُ 

 قلِ اهلَ  اؿمتدادِ  قمـد سمف اخلالئُؼ  ذَ وإرض، وَٓ  مءُ ف اًمّس سمبعثتِ  اًمذي أذىمْت  ،حمؿد

ؿ ف ومفُ ف وأومعاًمَ قا أىمقاًمَ ظُ ف، وطمػِ مـ أضقائِ  قرَ قا اًمـ  ف اًمذيـ اىمتبُس رض، وقمغم آًمِ اًمعَ يقمَ 

ة، وسمذًمؽ يمان ؾمقَ هبؿ أُ  سمعٍ شمادي اعمحّؿدي ًمؽّؾ دوة، وذم اهلَ يـ ىمُ هؿ ذم اًمد  عمـ سمعدَ 

 اًمغَ  يعةِ هبذه اًمنّم  احلػظُ 
ِ
ل مـ أّمتِ  شمزال ـمائػةٌ  ٓ»اعمصدوق:  ادِق اًمّص  خمتّصًا سمؼقل ّراء

 :سمعد أّما (3)شرونؿ فماهِ اهلل وهُ  فؿ أمرُ ك يلشمقَ طمتّ  ،يـفماهرِ 

                                                          

هق حمؿد ؾمعقد سمـ حمؿد اعمغرب، مػتل اعماًمؽقة ذم اعمديـة اعمـّقرة، مدّرس وإمام ذم اعمسجد ( 1)

مـ اعمخطقط. واعمجّؾة  ٥1صـ "كثر اعمآصمر". )"ؿمقخ اًمدٓئؾ": اًمـبقي، ومشفقر سمؾؼب

 .(شمعريباً  11م، صـ3440دد أيمتقسمر/كقومؿؼم قم "كقر احلبقب"اًمشفرية 

 ...إًمخ، ششمزال ـمائػة ٓ»: يمتاب اإلمارة، سماب ىمقًمف  "صحقحاًم"ذم  أظمرضمف مسؾؿ( 3)

تل فماهريـ مـ أمّ  شمزال ـمائػةٌ  ٓ»: اهلل  قمـ صمقسمان ىمال: ىمال رؾمقُل ، ٨31، صـ0134ر:

 .شاهلل وهؿ يمذًمؽ أمرُ  ك يليتَ ـ ظمذهلؿ، طمتّ هؿ مَ يرّض  ، ٓقمغم احلّؼ 

 ششمزال ـمائػة ٓ»: اإلمارة، سماب ىمقًمف يمتاب  "صحقحاًم"ذم  أظمرضمف مسؾؿوأيضًا 

 ىمقمٌ  يزاَل  ًمـ»يؼقل:  اهلل  رؾمقَل  قمـ اعمغػمة، ىمال: ؾمؿعُت ، ٨31، صـ0131ر: ...إًمخ،

 .شاهلل وهؿ فماهرون فؿ أمُر ك يلشمقَ اس، طمتّ تل فماهريـ قمغم اًمـّمـ أمّ 
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، ه ًمؾؼقامبادِ ه مـ قمِ ـ اظمتارَ ؼ مَ ىمد وومَّ  -فـّتُ مِ  ؿْت ف وقمظُ ؿتُ ظَ قمَ  ضمّؾْت - ومنّن اهللَ

مـ  عَ أـمؾَ  بفةِ ًمقؾ اًمش   ؿَ ومفام، ومنذا أفمؾَ ه سمثقاىمب إّراء، وأمدَّ يعة اًمغَ سمخدمة هذه اًمنّم 

 ذةِ قمـ اًمتغقػم واًمتبديؾ سملم ضمفاسمَ  سمذًمؽ حمػقفمةً  ومصارْت  ف سمدرًا،ؾممء قمؾؿِ 
ِ
 اًمعؾمء

قخ اًمش حر اًمػّفامة، طمرضةُ مة، واًمبَّ اًمعاّل  فؿ اًمعاملُ ـ أضمؾ  قؾ، ومِ ضمِ  قاًل سمعدضمِ  اًمـّؼادِ 

ائغلم قمغم اًمزّ  "داعمستـَ  داعمعتؿَ "ه ذم يمتاسمف ذم رد   ، ومؼد أضمادَ قًمقي أْحد رضا ظمانْ اعمَ 

قمـ اإلؾمالم واعمسؾؿلم ظمػمًا، وصغّم اهلل قمغم  اًمػساد واًمـؽد، ومجزاه اهللُ  أهؾ ،يـاعمرشمد  

 ؿ.وآًمف وؾمؾَّ  ؾمّقدكا حمّؿدٍ 

 ف سمبـاكف، اًمػؼػم ًمرسّمفىماًمف سمؾساكف، ورىمؿَ 

 الئلالّد  شيخ، السّيد حمّمد ادغريبحمّمد سعيد بن

 !همػر اهلل ًمف وًمؾؿسؾؿلم
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 ١٥: تؼريظ

  يؾ اجلؾقؾ، واًمعامل اًمـبقؾ، ذاًمػاِض ِمـ 
ِ
ؿري، اًمؼَ  قرِ واًمـ   ،ؿزاًمّش  اًمضقاء

 :اًمغّض اًمطري لـِ قش اهلَ ، دام سماًمعَ (1)مريحممد بن أمحد الع  الشيخ مقٓكا 

 
ؾلم، اعمرؾَم  بقلم، وإماماًمـّ  قمغم ظماشمؿ المُ واًمّس  الةُ اًمّص اًمعاعملم، و احلؿد هلل رب  

 :يـ، وسمعداًمد  إمم يقم قف سمنطمسانٍ وشماسمعِ 

 ؼ اًمػّفامة، صاطمبد اعمحؼ  مة، واعمرؿِم اًمعاّل  قمغم رؾماًمة اًمعاملِ  ومؼد اـّمؾعُت 

د ف، وقمميـ وريمـِ اًمد  طائػ، ؾمّقدكا إؾمتاذ قَمؾؿاًمؾَّ  اإلهلّقةِ  ف، واعمـِح ف واًمعقارِ اعمعارِ 

اًمعؾقم  ضمقده، وأكار ؾممءَ سمقُ  أمتع اهللُ-  اًمشقخ أْحد رضا ظمانْ اَل ـْ ف، اعمُ اعمستػقد ومتـِ 

 د، وقمذسمةَ قارِ اًمّش  دةَ د، ومؼق  اعمراِص  ؿةَ د، ومتؿ  اعمؼاِص  ؾةَ ا مؽؿ  ومقضمدُت  ،-هفقدِ ؿُم  سملكقارِ 

قمغم أؾمباب  فا، وأشمْت ديـ وماضمتّثتْ ؾحِ اعمُ  بفِ قمغم ؿُم  ْت ذَ د، ىمد اؾمتحقَ واعمقارِ  رِ اعمصادِ 

 وصّحةِ  ِؽ اعمساًمِ  اًمؼماهلم، وقمذوسمةِ  طقعِ وؾُم  ضقح إدًّمةِ وُ مع ،فاوماؾمتلصؾتْ  ىمةِ كادِ اًمزَّ 

ف ه قمـ اإلؾمالم وأهؾِ اه أضمرَ اجلزاء، ووومّ  ـَ ف أطمَس يـِ ف ودِ ف قمـ كبق  رسم   يـ، ومجزاه اهللُاعمقازِ 

 ورم، ؿمعر:ؽقال إَ سماعمِ 

                                                          

. قمامل، ه13٨4ؾمـة  ةهق اًمشقخ حمؿد سمـ أْحد اًمعؿري اًمقاؾمطل، ُوًمد ذم اجلزائر سمبؾدة سمسؽر (1)

هاضَمر إمم اعمديـة  ه1٥41ماًمؽل، طماومظ، مدّرس ذم اعمسجد اًمـبقي، ؿماقمر، أديب. ؾمـة 

: شمراضمؿ ًمبعض قمؾمء 0اًمػصؾ  "ـمقبة وذيمريات إطمّبف"). ه1٥13اعمـّقرة، وشمقذّم هبا ؾمـة 

قمدد  "كقر احلبقب". واعمجّؾة اًمشفرية 30-33، صـ1اعمديـة اعمـّقرة وأدسمائفا، اجلزء 

 .(شمعريباً  11م، صـ3440/كقومؿؼم أيمتقسمر
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 داً مشق   (1)زال ذم اإلؾمالم ومخراً وٓ
 

 ـ يّريف هيتدي ذم اًمؼّم واًمبحر مَ سم 
 

 

 ؿريحمّؿد سمـ أْحد اًمعُ  ف، راضمل دقمائِ ه1٥30ىماًمف ذم رسمقع اًمثاي 

 بقيسماحلرم اًمـّ  ؾؿِ اًمعِ  أطمد ـمؾبةِ 

 مريالع  

 ل حمّؿداً مـف سمتسؿقتِ  ةٌ  ذمّ ومنّن زِم 

 

 

 

 

 

    

                                                          

 .)مصّححف(          .هـا "ىمرصاً "ب: ًمعّؾ إكَس  (1)
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 ١٦: تؼريظ

واًمتنميػ،  اًمعز   ير اًمعريػ، ذطقػ اعماهِ يػ اًمـظقػ اًمؾَّ اًمسّقد اًمنّم ِمـ 

عّباس بن السيّد اجلليل حمّمد  الشيخ اًمغـل قمـ اًمتقصقػ، طمرضة مقٓكا اًمسّقد

 :ضقانشمعامم ذم اًمققم اًمعبقس سماًمر   ؾفم اهللُٓئؾ، قمامَ اًمدّ ، ؿمقخ(1)رضوان

 
مـؽ وإًمقؽ، وصالًة  حيص صمـاًء قمؾقؽ، وًمؽ احلؿدُ كُ  ـا ٓؾمبحاكؽ رسمَّ 

 وظمػَّ  ،ىمؾؿ ظمطَّ  إّمة، ما داةِ ، وقمغم آًمف وصحبف هُ ّؿةاًمغُ ؽ يماؿمِػ وؾمالمًا قمغم كبق  

 :سمعد اخلػمات ىمدم، أّما قمةِ إمم مسارَ 

  ومقؼقل ومؼػمُ 
ِ
 ضقان: أـمؾؼُت اعمرطمقم اًمسّقد حمّؿد رِ اسمـ اإلظمقان، قمبّاُس دقماء

ؿماد ذم طمّؾَتل واًمرَّ  دادِ مـ اًمسَّ  ا راومؾةً ؾماًمة، ومقضمدُت هذه اًمرّ  سمراقمةِ  ذم مقدانِ  قمـان اًمطرِف 

؛ ًمؽقّنا "دد اعمستـَ اعمعتؿَ "الًمة، ومفل واًمضَّ  عِ دَ اًمبِ قمغم أهؾِ  سماًمرد   وضمالًمة، يماومؾةً  ًمةٍ مجا

 ف إومفام، وطمّؼؼْت ذم إدراك دىمائؼِ  ضّؾْت ما د، ىمد أوضحْت ـَ قمًا وؾَم يـ مػزِ ًمؾؿفتدِ 

 ُؾ اًمـبق اًمـبقفُ  ممُ اهلُ  اًمذيمّل  اإلمامُ  مةُ اًمعاّل وهق ؟ ف إىمدام، يمقػ ٓذم طمؼائؼِ  زًّمْت  ما

قي ؾْ يْ اًمؼَمَ  قًمقي أْحد رضا ظمانْ اعمَ  مان، طمرضةُ اًمعرص واًمزَّ  اجلؾقؾ، وطمقدُ  اًمقضمقفُ 

                                                          

، وشمقذّم هـاك ه131٥، ُوًمد ذم اعمديـة اعمـّقرة ؾمـة ضقانرِ  أملم اًمسّقد قمّباس سمـ حمؿداًمشقخ  (1)

ؾمًا ذم اعمسجد اًمـّبقي، وؿمقخ ،ه1٥01ؾمـة  اهرًا ٓئؾ وؿماقمرًا وقماعمًا ؿماومعقًا وماًمدّ ويمان مدر 

، "اًمقـمراًمؼم  ًمنمح سمؾقغومتح" احلديث. مـ شمصاكقػف ذم قمؾؿ مصطؾحات احلديث:ذم قمؾؿ

 قمؿدة"اًمػؼف:  ، وذم قمؾؿ أصقل"اًمـّاِس سملؾماكقد اًمسق د قمّباس إقمالمُ "اًمّرواية:  وذم قمؾؿ

ػات.وهمػم "بيمػايُة اًمطاّل "اًمػرائض: ، وذم قمؾؿ"اًمطاّلب  ذًمؽ مـ اعممًمَّ

 .شمعريبًا( 111صـ "اًمّدوًمة اعمؽّقةشماريخ". و311-311صـ "بّقةأقمالم مـ أرض اًمـُ")
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 َل ف، أضمزَ اًمعقارِ  ل ًمطائِػ ـازِ ف، وسمدرًا ؾمائرًا ذم مَ عارِ وضًا ياكعًا سماعمَ زال رَ  احلـػل، ٓ

ـَ ل وإّياه طُم ـِ حَ ـَ زم وًمف اًمثقاب، ومَ  اهللُ ـَ اعمآب، ورزىمـا مجقعًا طُم  س  قار ظمػمِ تام سمجاخلِ س

 الم.اًمّس  وأشمؿ   الةِ اًمّص  اًمتمم، قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف أومضُؾ  إكام، وسمدرِ 

 ذم مسجد أومضؾ اعمخؾقىمات ،اخلػماتودٓئؾِ  اًمعؾؿِ ف ظمادمُ يماشمبُ 

 اسمع مـ رسمقع اًمثايقمّباس رضقان ذم اًمققم اًمّس 

 ضوانالسّيد حممد ر   عباس بن

 ـانف يدظمؾ اجلِ سمػضؾ سمارئِ 
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 ١٧: ظتؼري

ـِ يمل، اًمغُ ـ اًمذَّ طِ يمل اًمػَ حقل اًمطقّب اًمزَّ اًمػُ ؼقل، أطمدِ اًمعَ  اًمػاضؾِ ِمـ  ـ اعمزيَّ  ص

 :كز وما واًمػالُح  قزُ ، ذيمره اًمػَ (1)س  رخ ح  مر بن محدان ادخ ع   الشيخ اعمغرد، مقٓكا سماًمطقِب 

                                                          

 -ه1313حرد اًمُتقكز اعمّؽل اعمدي )اعمَ  سمـ قمؿر سمـ ْحدان قمؿر سمـ ْحداناًمشقخ ( 1)

قًمتقة، سدر  اعمم( 1101 -م1٨13ه/1٥1٨ ث، وىمد وحمد   سماعمسجد احلرام وسمؿدرؾمة اًمصَّ

ؾمـة ضماء مع  1٥، وعما سمؾغ مـ قمؿره ه1311سمة ؾمـة . ُوًمد سمجريَػلمث احلرَملم اًمنّم ًُمّؼب حمد  

واًمده مّؽة اعمؽرمة وطمّج، صمّؿ ارحتؾ مع واًمده إمم اعمديـة اعمـّقرة وماختذها َمسؽـًا ومستؼرًا، وأيمؿؾ 

مة اًمسّقد اًمعاّل طمػَظ اًمؼرآن قمـ فمفر ىمؾب ذم ؾمـة وكصػ، صمّؿ اؿمتغؾ سمطؾب اًمعؾقم، ومؼرأ قمغم 

ث اًمعاّل ل اًمّشاومعقة سماعمديـة اعمـّقرة، ومـ أؿمقاظمف: أْحد سمـ إؾممقمقؾ اًمؼَمزكجل، مػت مة اعمحد 

مة اعمعؿر اًمؼميمة اًمشقخ أسمق اًمـرص سمـ قمبد اًمؼادر اخلطقب، اًمعاّل اًمشقخ ؿمعقب اًمديمازم، و

صمف أسمق اإلؾمعاد اًمسّقد قمبد احلل سمـ قمبد اًمؽبػم اًمؽّتاي. دّرس ذم اًمعاّل و مة طماومظ اًمعرص وحمد 

ؾمًا ذم ه 1٥31قمـ مخس ؾمـلم، صمّؿ ذم ؾمـة ما يـقف  "مدرؾمة اًمػالح" مدرؾمة "أىمقؿ مدر 

قًمتقة ومفق يدّرس ومقفا، وًمف دروس ذم احلرم اًمنميػ اعمّؽل. يمان جمازًا ذم اًمعؾقم واًمّسؾقك  "اًمصَّ

ْيؾقي  رضا ظمانْ  د اإلمام أْحدمـ اعمجد   ذم  اً راظمتصاه ، ومجع أؾماكقدَ -قمؾقف رْحة اهلل اًمؼقي-اًمؼَمَ

ه اًمشقخ حمؿد ياؾملم اًمػاداي اعمّؽل وشمؾؿقذُ  "سمبعض أؾماكقد قمؿر ْحدان انذوي اًمعروم" يمتاسمف

 "ان ذم أؾماكقد اًمشقخ قمؿر ْحدانطؿح اًمِقضمدمَ "ف وأؾماكقده ذم يمتاسمف ومجع أطمقاًمَ  ،أًّمػ ذم طمقاشمف

بايمستان اًمعاّلمة حمؿد رسدار أْحد سمث إقمظؿ حد  اعموأضماز  صمّؿ سمعد ذًمؽ خلّصف.

رئقس مجقعة  ،، وؿمقخ اإلؾمالم اًمعاّلمة ىمؿر اًمديـ اًمسقاًمقيه1٥13م(  ؾمـة 1113/ه1٥٨3)

 احلرملم اًمنميػلم. تمم( ذم إصمـاء زيار11٨1/ه1041قمؾمء سمايمستان )

ْيؾقي وقمؾمء مّؽة اعمؽّرمة رْحفؿ اهللحد  اعماإلمام أْحد رضا ")  .اً شمعريب 11، 3٥صـ "ث اًمؼَمَ

كثر "و .341، صـ1اًمباب  "أقمظؿ ِث د  حم طمقاةِ "و .1٥٥صـ "أقمظؿ سمايمستان ِث شمذيمرة حمد  "و

 311 -311، صـ3، اجلزء 33، طمرف اًمعلم، ر: 3اًمباب  "اًمدرر ذم شمذيقؾ كظؿ اًمدرر

 .(030-013صـ "بّقةأقمالم مـ أرض اًمـُ". ومؾتؼطاً 
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 ـواًمـ قر، صمّؿ اًمذي ي ظمَؾَؼ اًمّسمواِت وإرض، وضمَعَؾ اًمظؾؿِت احلؿد هلل اًمذ

بقلم، اًمؼائؾ: اًمـّ  ظماشمؿ كا حمّؿدٍ دِ قمغم ؾمق   المُ واًمّس  الةُ ، واًمّص يعدًمقن يمػُروا سمرهّبؿ

قمـ  رواه احلايمؿُ  شاقمةاًمّس  طمتّك شمؼقمَ  ،ريـ قمغم احلّؼ ل فماهِ مـ أّمتِ  شمزال ـمائػةٌ  ٓ»

قمغم أمر  ل ىمقامةٌ مـ أّمتِ  شمزال ـمائػةٌ  ٓ»هريرة:  قمـ أب فماضم ٓسمـ ، وذم روايةٍ (1)قمؿر

 :سمعد يـ، أّماف اًمذيـ ؿمادوا اًمد  يـ، وأصحاسمِ وقمغم آًمف اهلادِ  (3)شػفاـ ظماًمَ ها مَ يرض   ٓ ،اهلل

اًمتحؼقؼ  اًمدّرايمة اًمػّفامة، ذو مةُ اًمعاّل  ره اًمعاملُ طمرَّ  قمغم ما ومنّي ىمد اـّمؾعُت 

ذم اخلالصة اعملظمقذة مـ يمتاسمف اعمسّؿك  ،ضمـاب اًمشقخ أْحد رضا ظمانْ  ،راًمباهِ 

إذى قمـ  ف، ومؾؼد أماطَ ػِ ممًم   ر  دَ  اًمتحرير، ومؾّؾفِ ف ذم همايةومقضمدشمُ  ،"دـَ اعمست داعمعتؿَ "سمـ

 يـ وقماّمتفؿ.اًمد   ئّؿةِ ف وٕوًمرؾمقًمِ  هللِ َح ـمريؼ اعمسؾؿلم، وكَص 

ري اقمتؼادًا إؿمعَ ، حرد اعماًمؽل مذهباً دان اعمَ ؿر سمـ َْح قمُ  :رسمقع اًمثاي ٨ىماًمف ذم 

 المواًمّس  الةِ اًمّص  ومضُؾ إكام، قمؾقف أاًمعؾؿ سمبؾدة ؾمّقدِ ظمادمُ 

 حرسعمر بن محدان ادخ 

                                                          

قمـ قمؿر سمـ ، ٨/31٨4 ، ٨٥٨1ر: ـ واعمالطمؿ،تاًمػيمتاب "كاعمستدرَ "احلايمؿ ذم  أظمرضمف (1)

ك طمتّ  ،ل فماهريـ قمغم احلّؼ تِ مـ أمّ  شمزال ـمائػةٌ  ٓ»: اهلل  ُل ىمال: ىمال رؾمق اب اخلطّ 

 .شاقمةشمؼقم اًمّس 

، 1، ر:اهلل اًمسـّة، سماب: اشمباع ؾمـّة رؾمقلاعمؼّدمة، يمتاب "ســاًم"ماضمف ذم  أظمرضمف اسمـ( 3)

 ،اهلل قمغم أمرِ  ىمقامةٌ  لتِ مـ أمّ  شمزال ـمائػةٌ  ٓ»: ىمال اهلل  رؾمقَل  هريرة أنّ  قمـ أب، 13صـ

 .شػفاـ ظماًمَ ها مَ رّض ي ٓ
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 ١٨: تؼريظ

 :وأطمرى سماًمتؽرار أطمؼ   سُؽ ظمرى، واعمِ أُ  ؾمطره مّرةً  ما  (1)مـف

 
 ف، ويّّرَ دًمِ ف سمعَ ّؾ َمـ ظمذًمَ ف، وأَض ؼف سمػضؾِ دى َمـ وومَّ احلؿد هلل اًمذي هَ 

 ؿلم، وسمؼؾقهِب فؿ كاـمؼِ ـتِ ـقا سماهلل سملًمِس يمرى، ومآمَ هؿ ًمؾذِ صدورَ  َح ّرى، وَذ اعمممـلم ًمؾقُ 

رْحًة  ف اهللُؾَ ـ أرؾَم قمغم مَ  المُ واًمّس  الةُ ؾلم، واًمّص ف قمامِ ؾُ ؾُم ف ورُ فؿ سمف يمتبُ أشمتْ  لم، وسممخمؾِص 

 يمؾ   ف اعمبلم، ومقف شمبقانُ قمؾقف يمتاسمَ  َل ًمؾعاعملم، وأكزَ 
ٍ
ديـ، ومبقّـف ؾحِ اعمُ  إحلادِ  وإسمطاُل  ،رء

يـ، ف اًمذيـ ؿمادوا اًمد  يـ، وأصحاسمِ ف اهلادِ واًمؼماهلم، وقمغم آًم إدًّمةِ  ف اًمقاضحةِ سمسـّتِ 

د هبؿ ـ ىمؾَّ  إئّؿة إرسمعة اعمجتفديـ، ومَ مؾمقّ  يـ، ٓاًمد  إمم يقم عفؿ سمنطمسانٍ ـ شمبِ ومَ 

 :سمعد مـ مجقع اعمسؾؿلم، أّما

اًمعؾقم، سماىمر مشؽالت ،مةاًمعاّل اًمعامل  ي ذم رؾماًمة اًمشقِخ كظرِ  طمْت ومؼد رّس 

 رضا اًمؽاذم، اًمشقخ أْحد اذم، وشمؼريرهسمتقضقحف اًمّش  ،اعمـطقق مـفا واعمػفقم ومبلم

 ،-فف، وأدام هبجتَ طمػظ اهلل مفجتَ - "داعمستـَ  داعمعتؿَ "قي، اعمسّمة سمـؾْ يْ اًمؼَمَ  ظمانْ 

 :علماًمؾَّ  ؿ اخلبقُث ا ؿماومقًة يماومقًة ومقم ذيمر ومقفا مـ اًمرّد قمغم َمـ ذيمر ومقفا، وهُ ومقضمدُت 

ل، ؽقهِ ـْ مان، ورؿمقد أْحد اًمؽَ اًمزَّ  رِ آظِم  قؾؿةُ مَس  اًمؽّذاُب  ضّماُل أْحد اًمؼادياي اًمدَ  همالم

 ذيمره هذا اًمشقُخ  قمـفؿ ما صمبَت  قي، ومفمٓء إناكْ قمكم اًمتَ وأذف ،لفتِ وظمؾقؾ أْحد إكبِ 

 ،أْحد وظمؾقؾ ،أْحد مـ رؿمقد بل اًمـّ  بّقة ًمؾؼادياي، واكتؼاصِ ِمـ اّدقماء اًمـُ 

                                                          

 .أي: مـ اًمشقخ قمؿر ْحدان اعَمحرد (1)
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 (1)ـفؿؽِ ـ يُ مَ فؿ قمغم يمّؾ ىمتؾِ  هؿ ووضمقِب ػرِ ؿمّؽ ذم يمُ  يـ، ومالقمكم اعمذيمقرِ وأذف

 ذًمؽ.

  ىماًمف اًمػؼػم إمم اهلل شمعامم

 حرسعمر بن محدان ادخ 

 بقياًمعؾؿ سماعمسجد اًمـّ اعماًمؽل ظمادم

 

 

 

 

 

    

                                                          

 اإلؾمالم اهـ.وهؿ ؾمالـملم (1)
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 ٢3: تؼريظ

، ئاعمساوداوي، ًمداء أهؾؾ، اًمعامل اًمعامؾ، اًمطبقب اعمُ ؾ اًمؽامِ اًمػاِض ِمـ 

 :شمعامم سماًمػضؾ احلاوي ، شمغّؿده اهللُ(1)داوييحمّمد بن حمّمد اددين الد   الشيخ اًمسّقد

 
 :سمعد ـ وآه، أّمااهلل، وآًمف وصحبف ومَ قمغم رؾمقلِ  واًمّسالمُ  احلؿد هلل، واًمّصالةُ 

فػم، اًمشقخ أْحد اًمّش  اًمـحرير، واًمدّرايمةُ  مةُ اًمعاّل ؾمطره  قمغم ما ومؼد اـّمؾعُت 

قاب، سؿقٍم طمائٍد قمـ اًمّص مومم إًمباب، وشمرياىمًا ًمؽؾ  حرًا ُٕ ف ؾَم ، ومقضمدشمُ رضا ظمانْ 

سمؿؼتضاها،  مسؾٍؿ اًمعؿُؾ صدق، ومقجب قمغم يمّؾ  ف اعمرؾمقمةُ ف طمّؼ، وأدًّمتُ وإّن ىمقًمَ 

 مـ اخلػمات مـتفاها. طمتّك يـاَل  ،ػماه رّسًا وضمفراً ج  وشمؽقن هِ 

 رسّمفاعمساوي، ومؼػم يمتبف أؾمػمُ 

 قمػل قمـف يداويحممد بن حممد احلبيب الد  

 

 

     

                                                          

اعمجّؾة ) هق اًمشقخ اًمسّقد حمؿد سمـ حمؿد احلبقب اًمديداوي، مـ يمبار قمؾمء اعمديـة اعمـّقرة.( 1)

 "ـمقبة وذيمريات إطمّبف". و٨1م، صـ3440قمدد أيمتقسمر/كقومؿؼم  "كقر احلبقب"اًمشفرية 

 .(131، صـ1: عمع مـ قمؾمء وومؼفاء وأدسماء وىمّراء اعمديـة اعمـّقرة، اجلزء 3ؾ اًمػص
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 ٢٢: تؼريظ

إظمقار اري، أطمدإمصار واًمؼَم اري سملماخلػم اجلاري، واعمػم اًمّس ي ذِمـ 

س سماحلرم اعمختاري، ، اعمدر  (1)وس اخلياريالشيخ حمّمد بن حمّمد الّس اًمباري،  مـ ظمقار

 :ّػارياًمغَ شمعامم قمؾقف سمشلن دمغّم اهللُ

 
ـِ احلّؼ، ًمُقظفَره قمغم اًمد  احلؿد هلل  ، يـ يمّؾفاًمذي أرؾَمؾ رؾمقًَمف سماهلُدى ودي

كا حمّؿد، وقمغم ؾمّقدِ  ،ؾؼ قمغم اإلـمالقاخلَ  قمغم أومضؾِ  ائمنِ اًمدّ  إمتّانِ  المُ واًمّس  الةُ واًمّص 

ؾلم، وقمغم آل إكبقاء واعمرؾَم ف، وقمغم ؾمائرف وومعؾِ ف ذم ىمقًمِ ـ شمبعَ ومَ  وصحٍب  آلٍ 

 :سمعد احللم، أّمااًمّص  اهللِبادِ قمِ  أمجعلم، وقمغم مجقعِ يمؾ   وصحِب 

الًمة، اًمتل واًمضَّ  ػرِ واًمؽُ  يغِ اًمزّ قمغم أهؾ ؾماًمة ذم اًمرد   هذه اًمرّ قمغم ومؼد اـّمؾعُت 

اًمشقخ  ؼ، طمرضةُ ؼ اًمػّفامة اعمدىم  اعمحؼ   مةُ اًمعاّل  ،اًمؽامؾ اإلكسانُ  اًمػاضُؾ  ػفا اًمعاملُ أًمَّ 

ا يماومقًة ذم اًمرّد قمغم ومقضمدُت  -آملم! ،لنًمف احلال واًمّش  اهللُ َح أصؾَ - أْحد رضا ظمانْ 

اًمعاعملم، اًمذيـ رّب  ك وشمعامم ورؾمقلِ شمبارَ  يـ قمغم اهللِديـ اعمعتدِ ؾحِ اعمُ ائغلم همٓء اًمزّ 

 َّٓ  َأن ُيتِؿَّ ُكقَرُه َوًَمْق يَمِرَه اًْمَؽاومُِروَن﴾ ﴿ُيِريُدوَن َأن ُيْطِػُموْا ُكقَر اهللِ سمَِلوْمَقاِهِفْؿ َوَيْلسَمك اهللُ إِ

ـَ ـَمَبَع اهللُ قَمغَم ىمُ [، ٥3]اًمتقسمة: ِذي َبُعقا َأْهَقاءُهْؿ﴾﴿ُأْوًَمِئَؽ اًمَّ [، 11]حمّؿد: ُؾقهِبِْؿ َواشمَّ

ـِ هؿ، فؿ قمـ احلّؼ وأقمؿك أسمصارَ وأصؿَّ  ُهْؿ قَم ْقَطاُن َأقْمَمهَلُْؿ وَمَصدَّ ـَ هَلُُؿ اًمشَّ ﴿َوَزيَّ

                                                          

ـبقي. (1) ـ حمؿد اًمسقد اخلقاري، مدّرس ذم اعمسجد اًم  هق اًمشقخ حمؿد سم

 .(شمعريباً  ٨1م، صـ3440قمدد أيمتقسمر/كقومؿؼم  "كقر احلبقب"اعمجّؾة اًمشفرية )
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 َٓ بِقِؾ وَمُفْؿ  ـَ فَمَؾُؿقا َأيَّ ُمـَؼَؾٍب [، 30]اًمـؿؾ: هَيَْتُدوَن﴾اًمسَّ ِذي ﴿َوؾَمَقْعَؾُؿ اًمَّ

حية اعمشفقرة صقص اًمرّص ًمؾـّ  وهل مقاومؼةٌ  ؟[، يمقػ 331ٓ]اًمشعراء: ﴾َيـَؼؾُِبقنَ 

 قذُ ـ يؾُ سمف ومَ ورم، وىمرّ إَ  اجلزاءَ  ةِ اخلػميّ  فا قمـ هذه إّمةِ ػَ ممًم   حقحة، ومجزى اهللُاًمّص 

 .ف، آملم!كػعَ   حمّؿدٍ سمف اًمبدقمة، وأدام ّٕمةِ  مَ وهدَ  ًمػك، وأّيد سمف اًمسـّةَ يف زُ سمف ًمدَ 

 مم اهلل اًمبارييمتبف اًمػؼػم إ

 وس اخلياريحمّمد بن حمّمد الّس 

 يػظمادم اًمعؾؿ اًمنّم 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ِمِالَعليةِملفتيِالّشافعيةالكل ِ

 ه٤٢٣١
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 ٣2: تؼريظ

ٚمؿ ُمثؾ وزير، ٝمؿ يم٠مُمػم، وًمسٚمٓم٤من اًمٕمِ اًمٗمَ  ٝمػم، َُمـ هق ذم سمالدِ اًمٗم٤مضؾ اًمِم  ُِمـ 

طمٗمٔمف اهلل  (1)ونيسيس املدين الت  ندل  الشيخ حمؿد العزيز الوزير املالؽي املغريب الأ ُمقٟٓم٤م 

 :زءيُ  ُم٤مشمٕم٤ممم قمـ يمّؾ 

 
يٚمٞمؼ ذم  ف قماّم  ٓف وشمٜمزيُ اًمٙمامل، اًمقاضم٥م شم٘مديُس  سمّمٗم٤مِت  احلٛمد هلل اعمٜمٕمقِت 

ف ف ُمـ ظمٚم٘مِ ف وظمػمشمِ وطمبٞمبِ  ،ف وُمّمٓمٗم٤مهقمغم ٟمبٞم   المُ واًمّس  الةُ آقمت٘م٤مد واعم٘م٤مل، واًمّّم 

قمذاب ُمٝملم،  هقان صمؿّ ف يمّؾ ِّم ٥م ُمـ شمٜم٘مّ يِملم، اعمستقضمِ  ُم٤م ُمـ يمؾ   أُ وجمتب٤مه، اعمؼم  

 وشمره٤مُت  ٤مُت شمٜمدومع سمف اًمٜمزهم ف اًم٘مقيؿ ُم٤م٤مىمٚملم ُمـ ديٜمِ داة إٟم٤مم، اًمٜمّ وقمغم آًمف وصحبف هُ 

 :سمٕمد هقر وإقمقام، أُّم٤مف قمغم ممّر اًمد  ذًمؽ ُمـ ُمٕمجزاشمِ إوه٤مم، ويمؾ  

ُمـ ومْم٤مئح ه٤مشمف اًمِٗمَرق  ،ٜمّٞم٦ماًمس   ؾم٤مًم٦مِ طمّرر ذم ه٤مشمف اًمرّ  وم٘مد ـم٤مًمٕم٧ُم ُم٤م

أراد  ُم٤م ٞمٓم٤منُ ؿ ابإسمٚمٞمسّٞم٦م، وىمْمٞم٧م ُمـ ذًمؽ اًمٕمج٥م، يمٞمػ زظمر  مهؿ اًمِّم وضالِٓت 

قن، وشمٗمٜمّٜمقا ذم ٕمٛمٝمُ ؿ ومٞمٝم٤م يَ ٗمر ومٝمُ قاقم٤ًم ُمـ اًمٙمُ ُمٜمٝمؿ إرب، واظمتٚمؼ مهؿ أٟم وسمٚمغَ 

وؾمٚمٙمقا  ،اًمرّب اًمٙمريؿ ك اقمتدوا قمغم ضم٤مٟم٥ِم يٜمسٚمقن، طمتّ  طمدٍب ؿ ُمـ يمّؾ ٚمقيمٝم٤م ومٝمُ ؾُم 

ـَ اهللِٙم٤ًم ظمبٞمث٤ًم، سٚمَ ُمَ  ـْ َأْصَدُق ُِم ا قمغم ظم٤مشمؿ وؤر  [، ودَم 87]اًمٜمس٤مء:  طَمِديث٤ًم ﴿َوَُم

 ﴿َوإِٟم َؽ ًَمَٕمغم ظُمُٚمٍؼ قَمٔمِٞمٍؿ قمٚمٞمف:  لٛمٞمؿ، اعمٜمز  ٥م ُمـ صٛمٞمؿ اًمّّم ف اعمٜمتخَ ٚمِ ؾُم رُ 

                                                          

شمقذّم وُدومـ  ومٛمٙم٨م ومٞمٝم٤م إمم أن ُوًمد ذم شمٞمقٟمس، صمّؿ ه٤مضَمر إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، هق أٟمدًمز إصؾ،( 1)

، ىمّرظَ قم٤مملٌ  .هب٤م   ."اًمدوًم٦م اعمٙمّٞم٦م"ًمـ ظَ وأيْم٤ًم أراد أن ي٘مر   ،"س٤مم احلرُملمطُم "ًمـ ُم٤مًمٙملٌّ

 .شمٕمريب٤ًم( 81م، صـ2004قمدد أيمتقسمر/ٟمقومٛمؼم  "ٟمقر احلبٞم٥م")اعمجّٚم٦م اًمِمٝمري٦م 
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سم٦م اعمرضٞم٦م اعمجتث٦م ًمتٚمؽ إسم٤مـمٞمؾ ه٤م ُمـ اًمٗمت٤موى وإضمقِ سمٕمدَ  ؾمٓمرَ  وُم٤م [،4]اًم٘مٚمؿ:

 ه٤م، ومذهب٧م هب٤مءً سمسٜم٤من احلّؼ ورُم٤مح اًمٗمّمؾ ذم أقمٜم٤مىمٝم٤م وٟمحرِ  ٝم٤م، اًمٓم٤مقمٜم٦مِ ُمـ أصٚمِ 

ٟمّ٘محف وهّذسمف  ام ُم٤مر، ؾمٞمّ ػم إهبَ بح اعمٜمُمع اًمّم   ر، وأّٟمك ًمٔمالم اًمدجيقر سم٘م٤مءٌ ذيمَ يُ  ُمٜمثقرًا ٓ

  ٦م، طم٤مُمُؾ ٚمٛمٞمّ ي٦م اًمٕمِ ااًمر ص٤مطم٥ُم 
ِ
يمّٞم٦م، ُمٗمتل ي٤مر اًمٓمّٞمب٦م اًمز  اسمـ إدريس سم٤مًمد   ُمذه٥ِم  ًمقاء

ٜم٤م ًمٓمٞمػ، ؿمٞمخُ  ُمٜمزعٍ ذم يمّؾ  واًمبالهم٦مِ  اًمٕمٚمامء إقمالم، أيت ُمـ اًمؼماقم٦مِ  إٟم٤مم، ىمدوةُ 

ه ر  ٝمؿ سمِ حَ اجلزاء، وُمٜمَ  ٝمؿ ظمػمَ مجٞمٕمَ  يػ، ضمزى اهللُجل اًمنّم زٟمْ ٟم٤م ؾمّٞمدي أمحد اًمؼَم وأؾمت٤مذُ 

ّّ ٓعمثكِم  يبَؼ  ورم، ومٚمؿإَ  اجلزيَؾ  ٘مر ر ُمع اًمّم  ذيمَ ضم٤مل، وهؾ يُ ر ُمع اًمر  ذيمَ أُ   ُم٘م٤مل، وإ

ًمٙمـ ظمِمٞم٧ُم ُمـ قمدم ابإضم٤مسم٦م مهذا  !اخلٗم٤مش؟ اًمٗمرس سمٜمٔمر ىأو ي٘م٤مس ُمرأ ؟!اًمٗمراُش 

ضمقُت أن شمٜم٤مًمٜمل ُمع ه١مٓء ٤من هذا اعمٞمدان، وررؾم٠مو قمـ ومُ اًمَِم  ٕمٞمدَ سمَ  ٠من، وإن يمٜم٧ُم اًمِّم 

ـ شمٚمؽ اًمٕمّم٤مسم٦م، وأٟمتٔمؿ ذم ؾمٚمؽ ُمَ  ُمرةِ سم٤مًم٘مدح اعمٕمغّم ذم زُ  هبؿ صب٤مسم٦م، وأومقزُ  حقلِ اًمٗمُ 

ٜم٤م ؿمٞمخِ  يدي ًمٚمحّؼ وسمف أؾمتٕملم، وم٠مىمقل ُم٘متٗمٞم٤ًم ؾمبٞمَؾ  يـ، واهللًُمٚمد   ف ٟمٍمةً اٟمت٣م ؾمٞمٗمُ 

سمف ُمـ ٞمؾ، وهذ  حف ُمـ اًمتحرير واًمت٠مصومٞمام ٟم٘م   ًمٚمجٛمٞمع إضمقرَ  ػ اهللُض٤مقمَ -اعمذيمقر 

رق حت٧م ه١مٓء اًمٗمِ  قمغم اجلزئّٞم٤مت، وإدظم٤مَل  ّٚمٞم٤مِت اًمٙمُ  ّن اٟمٓمب٤مَق إ :-اًمتٗمريع واًمتٗمّمٞمؾ

 ٜم٤م سم٤مٕضمقسم٦مِ طمّرره ؾم٤مدشمُ  إطمٙم٤مم سمٛم٘متْم٤مه٤م، ىمد رة، وشمٜمزيَؾ اعمٓمٝم   يٕم٦مِ ىمقاقمد اًمنّم 

 سمٕمضِ  ضمٚم٥ُم  ومٞمف، وإّٟمام اًم٘مّمدُ  ؿمؽ   وٓ ارشمٞم٤مَب  قمٚمٞمف، وٓ ُمزيدَ  سمام ٓ اعمذيمقرةِ 

 ابإرؿم٤مد. وزم   ٥م آقمتْم٤مد، وحتٙمؿ أؾم٤مس اًمبٜمٞم٤من، واهللُشمقضمِ  ٟمّمقصٍ 



 354 على المعتَمد المستند تقريظات

  يم٤مومرٌ "ومٝمق ذًمؽ، فَ أؿمبَ وُم٤م (1)"بّقةَ إًمٞمف أو اًمٜمُ  ـ اّدقمك اًمقطمَل ُمَ "ىم٤مل قمٞم٤مض: 

ـُ ". (3)"ماًمد   (2)طمالُل   دّ ّٟمف يم٤معمرشمَ أ" :قطمك إًمٞمفؿ أّٟمف يُ قمَ ـ شمٜمّب٠م وزَ ومٞمٛمَ : (4)اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل اسم

 .(5)"ٝمراً أو ضَم ًا دقم٤م إمم ذًمؽ ِسّ 

ـُ   أّٟمف ي٘متؾ (8)"فشمقضٞمحِ "ذم  (7)اعمقّدة ظمٚمٞمٌؾ  وارشمْم٤مه أسمق (6)ؿمدرُ  واؾمتٔمٝمر اسم

قضم٥م يُ  قمٓمٗم٤ًم قمغم ُم٤م (9)"اعمختٍم"وىم٤مل ذم  إذا ضمٝمر. ُم٤م ٓ ،طمٞم٨م أس   دون اؾمتت٤مسم٦مٍ 

ّٓ  ،ف أو شمٜمّب٠مـ سمتٙمذيبِ أو أقمٚمَ "ّدة: اًمرِ   .(10)"رقمغم إفمٝمَ  ِس  يُ  أن إ

                                                          

...إًمخ،  شمٕم٤ممم ذم طمٙمؿ ُمـ ؾم٥ّم اهلل 3...إًمخ، اًمب٤مب  ذم شمٍّم  وضمقه إطمٙم٤مم 4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  "( 1)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  172، صـ2...إًمخ، اجلزء  هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗمرٌ  سمٞم٤من ُم٤م ومّمؾ ذم

أو  أطمدٍ  ىمتَؾ  وم٢منّ  :-هٟمٍَم  اهللُ  أّيدَ -ًمسٚمٓم٤من ابإؾمالم  ذيمروا هذه إطمٙم٤ممَ  ( ىمد شم٘مّدم ُمرارًا أّن إئّٛم٦مَ 2)

 
ِ
هؿ، ُمٗم٤مؾمدِ  ورد   ،هؿقم٘م٤مئدِ  وإسمٓم٤مُل  ،هؿُمٙم٤مئدِ  إّٟمام هق ًمف وإًمٞمف، وقمغم اًمٕمٚمامء إفمٝم٤مرُ  ،ّد قمٚمٞمفاحل إضمراء

 .)ُمّمّحح(.اهـ !ؼاعمقوم   ٝمؿ، واهللُ ٓمتِ ُمٖم٤مًمَ  ٝمؿ وؾمامعِ ٓمتِ قمـ خم٤مًمَ  طمؽمازُ وآ ،ُمٜمٝمؿ وقمغم اًمٕمقام اًمٗمرارُ 

 .164، صـ2...إًمخ، اجلزء  ٌر هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗم سمٞم٤من ُم٤م ومّمؾ ذم، 3، اًمب٤مب 4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  "( 3)

 سمٛمٍم ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،محـ سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ ظم٤مًمد سمـ ضمٜم٤مدة اًمٕمت٘مل اعمٍمي اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙملاًمرّ  قمبد هق( 4)

 (.5/417 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")                     ."ٟم٦ماعمدوّ " :ػصٜم ه. 191

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً 143، صـ2اجلزء  ،ومّمؾ...إًمخ،  ؾم٥ّم  هق ذم طمّ٘مف ذم سمٞم٤من ُم٤م 1، اًمب٤مب 4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  " (5)

 .16/364ّديـ واعمح٤مرسملِم، يمت٤مب اعمرشمَ  "اًمبٞم٤من واًمتحّمٞمؾ"أي: ذم ( 6)

ـ ُمقؾمك اجلُ هق  (7) ه. 767ل ُمـ ؾمٜم٦م  سمرسمٞمع إوّ شمقذّم  ،اًمْمٞم٤مء اعمٍمي اعم٤مًمٙمل ٜمدي أسمقظمٚمٞمؾ سـم إؾمح٤مق سم

ُمؾك اًمس  ُمٜمتٝمَ "ذم ذح  "اًمتقضٞمح" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ذم ومروع  "اعمختٍم"و ،احل٤مضم٥م ٓسـم "قل وٕا

 .(5/288 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")                ."اهلل اعمٜمقذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِمٞمخ قمبد"و "ُمٜم٤مؾمؽ احل٩ّم "و ،اعم٤مًمٙمٞم٦م

قل وإُمؾ" (8)  : خلٚمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق8/219يمت٤مب اًمدي٤مت، اًمِرّدة،  "اًمتقضٞمح ذم ذح ُمٜمتٝمك اًمس 

 .(5/288 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")             .    ه767سمـ ُمقؾمك اجلُٜمدي اعمٍمي اعم٤مًمٙمل، اعمتّقرم ؾمٜم٦م

 .ه767: خلٚمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق اجلُٜمدي اعم٤مًمٙمل، اعمتقرّم ؾمٜم٦م"خمتٍم اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ" (9)

 .(2/518 "اًمٔمٜمقنيمِمػ")

 .249سم٤مب اًمِرّدة، صـ "اعمختٍم" (10)
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سمف  أو أحلَؼ  ،فأو قم٤مسمَ  ،ومٞمعَ اًمٜمبّقي اًمرّ  اجلٜم٤مَب  -قمٞم٤مذًا سم٤مهلل- َُمـ ؾم٥م   وطمٙمؿُ 

  ٝمف قمغم ـمريؼ اًمس٥م  أو ؿمب   ،فيٜمِ أو دِ  ،فأو ٟمسبِ  ،فٟم٘مّم٤ًم ذم ٟمٗمِس 
ِ
  واًمتّمٖمػمِ  ،قمٚمٞمف وابإزراء

 .ف اًم٘متُؾ ًمف، ومٝمق ؾم٤مبٌّ ًمف، طمٙمٛمُ  ف واًمٕمٞم٥ِم ًمِم٠مٟمِ 

يمر عمـ ذُ  اًمس٤مب   ّن طمٙمؿَ قمغم أ اًمٕمٚمؿِ  أهؾِ  قمقامُ  عَ أمجَ "ر: ٜمذِ سمٙمر سمـ اعمُ  ىم٤مل أسمق

 .(3)"٤مومٕملاًمِّم  ، وهق ُمذه٥ُم (2)وإؾمح٤مق وأمحدُ  (1)ٞم٨ُم واًمٚم   ي٘متؾ، وممـ ىم٤مل سمذًمؽ ُم٤مًمٌؽ 

ضم٤مٍر  واًمققمٞمدُ  ،يمر يم٤مومرٌ عمـ ذُ  َص اعمٜم٘م   ٤مشمؿَ أّن اًمِّم  اًمٕمٚمامءُ  عَ أمجَ ":(4)وىم٤مل حمّٛمد سمـ ؾمحٜمقن

 .(6)"رَ يمٗمَ  فه وقمذاسمِ ذم يمٗمرِ  ، وَُمـ ؿمؽ  (5)اًم٘متُؾ  إُّم٦مِ  ف قمٜمد، وطمٙمٛمُ اهللِ قمٚمٞمف سمٕمذاب

  (8)يسأوَ  أيب واسمـ (7)ُمّمٕم٥م اًم٘م٤مؾمؿ وأيب اسمـ ُمـ رواي٦مِ  ُم٤مًمٍؽ "قمـ  ّمقُص واًمٜمّ 

                                                          

 ،ُمٍم ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨ممحـ أسمق احلرث اًمٗمٝمٛمل احلٜمٗمل إُم٤مم أهؾاًمّر  ٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمبداًمٚم   (1)

ذم  "يمت٤مب اعمس٤مئؾ"و "يمت٤مب اًمت٤مريخ" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمفه. 175 سمٛمٍم ؾمٜم٦م وشمقذّم  92ًمد ؾمٜم٦م وُ 

 .(5/670 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")                    .اًمٗم٘مف

حلٜمٔمكم اعمروزي ابإُم٤مم ااهلل سمـ ُمٓمر خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد سمـ احلسـ إسمراهٞمؿ إؾمح٤مق سمـ أيب (2)

ُمـ  .ه238 سمٜمٞمس٤مسمقر ؾمٜم٦م وشمقذّم  163ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،"راهقي٦م اسمـ"ـيٕم٘مقب احلٜمبكم اعمٕمرو  سم أسمق

 .ذم احلدي٨م "يمت٤مب اعمسٜمد"و ،ذم اًمٗم٘مف "ٜمـيمت٤مب اًمس  "و "شمٗمسػم اًم٘مرآن" :شمّم٤مٟمٞمٗمف

 .(5/163 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً   ،2/584جي٥م قمغم َُمـ ؾم٥ّم اًمٜمّبَل يمت٤مب اعمرشمّد، سم٤مب ذيمر ُم٤م "ابإىمٜم٤مع"أي: ذم  (3)

ًمف  .ه256 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،قن اًمتٜمقظمل اعمٖمريب اعم٤مًمٙمل اًمٗم٘مٞمف اعمٜم٤مفمر اعمٗمتل سم٘مػموانحمٛمد سمـ ؾمحٜم (4)

 .(6/15 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")        .ٟم٦مُمـ اعمدوّ  ذح أرسمٕم٦م يمت٥ٍم  :شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م

 يمام شم٘مّدم ُمرارًا اهـ. -هٟمٍَم  أّيده اهللُ-ابإؾمالم ٓم٤منٚمف ًمسهذا يمٚم   (5)

 .، ٟم٘ماًل قمـ حمٛمد سمـ ؾمحٜمقن134، صـ2اجلزء  ،ومّمؾ، 1ًمب٤مب ، ا4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  "اٟمٔمر:  (6)

 محـ سمـ قمق اًمرّ  سمٙمر( سمـ احل٤مرث سمـ زرارة سمـ ُمّمٕم٥م سمـ قمبد أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ )أيبهق  (7)

ًمزم  صمٝمؿ.اعمديٜم٦م ذم قمٍمه وىم٤مضٞمٝمؿ وحمد  ؿمٞمخ أهؾ ،هري اعمدُّمّمٕم٥م اًمز   ، أسمق(ه242)ت

 .(1/197 "إقمالم")                                  ."٠ماعمقـمّ "ف سمف، وروى قمٜمف وشمٗم٘مّ  ُم٤مم ُم٤مًمٙم٤مً ابإ

 أظمتف وزوج اسمٜمتف، روى  قمّؿ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس واسمـ اهلل، اسمـ قمبدأويس، أسمق هق إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب (8)

= 
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 (2)"ؾمحٜمقن اسمـ يمت٤مب"يمـ ،اعمذه٥م يمت٥ِم  هب٤م أُّمٝم٤مُت  وهمػمهؿ ُمِمحقٟم٦مٌ  (1)وُمٓمر 

 ؿَ َُمـ ؿمتَ  أّن طمٙمؿَ "وهمػمه٤م سمـ (5)"ازيمت٤مب حمّٛمد سمـ اعمقّ "و (4)"اًمٕمتبٞم٦م"و (3)"اعمبسقط"و

 .(7)"يستت٤مب وٓ ،ُمسٚماًم يم٤من أو يم٤مومراً  ،(6)أو شمٜمّ٘مص اًم٘متُؾ  ٤مَب أو قمَ 

هق  جي٥م ًمف، مم٤م ُم٤م يٜمٗمَل  أن" :يمرـ ذُ يٚمحؼ ذم احلٙمؿ سمٛمَ  أّن مم٤م وٟمّص قمٞم٤مٌض 

ه، هدِ ف أو زُ قمٚمٛمِ  ومقرِ أو وُ  ،فبِ ٟمَس  أو ذِ   ،فُمـ ُمرشمبتِ  يٖمض   ُمثؾ أن ف ٟم٘مٞمّم٦مٌ ذم طم٘م  

 .(9)"شمٚمٕمثؿ دون (8)ٙمؿ هذا اًمقضمف يم٤مّٕول، اًم٘متُؾ ومحُ 

                                                          

= 

شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م ") .ه226قمـ ُم٤مًمؽ طمديث٤ًم يمثػمًا، ووم٘مٝم٤ًم، شمقذّم إؾمامقمٞمؾ ؾمٜم٦م 

 .ُمٚمت٘مٓم٤ًم( 214، 1/213ُم٤مًمؽ، إؾمامقمٞمؾ سمـ أويس،  اًمٓمب٘م٦م إُومم ُمـ أصح٤مب "اعمس٤مًمؽ

ُمّمٕم٥م، ص٤مطم٥م ُم٤مًمؽ،  يس٤مر اًمٞمس٤مري امهالزم، أسمق اهلل سمـ ُمٓمر  سمـ ؾمٚمٞمامن اسمـ ُمٓمر  سمـ قمبد (1)

شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م ") .سم٤معمديٜم٦م ه220، وُم٤مت ؾمٜم٦م ه139أظمتف، شمٗم٘مف سمامًمؽ، ُوًمد ؾمٜم٦م  هق اسمـ

 .ُمٚمت٘مٓم٤ًم( 207، 1/206اهلل،  سمـ قمبدُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ، ُمٓمر   1اًمٓمب٘م٦م  "اعمس٤مًمؽ

 ه.256 ؾمٜم٦م اعمتقرّم اهلل اًمتٜمقظمل،  قمبدأيب ؾمحٜمقن،حٛمد سمـ : عم"ؾمحٜمقن يمت٥م اسمـ"أي:  (2)

 .(161ؾمحٜمقن، صـ ؾمحٜمقن: يمت٥م اسمـ اسمـ "دراؾم٤مت ذم ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل")

ذّم ؾمٜم٦م ذم اًمٗم٘مف: بإؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ، اًم٘م٤ميض، شمق "اعمبسقطيمت٤مب"أي:  (3)

ذيمر إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق، ـمب٘م٦م صم٤مٟمٞم٦م، حت٧م: "شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعمس٤مًمؽ") .ه282

 .ُمٚمت٘مٓم٤ًم(. 472، 471، 1/464

، رـمبلاًمٕمزيز اًمٕمتبل اًم٘مُ  وم٘مٞمف إٟمدًمس: حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمبد ٗمٝم٤مإمم ُمّمٜم  ُمٜمسقسم٦مٌ : "اًمٕمتبٞم٦م" (4)

 .(2/138 "اًمٔمٜمقنيمِمػ")                    ه.254 ؾمٜم٦م اعمتقرّم 

اهلل،  قمبدأيب ي٤مد سـم اعمّقاز،سـم ز إسمراهٞمؿحٛمد سمـ : عم"اعمّقازي٦م"ويسّٛمك يمذًمؽ  "اعمّقاز يمت٥م اسمـ"أي:  (5)

 .(149اعمّقاز: اعمّقازي٦م، صـ اسمـ "دراؾم٤مت ذم ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل")           ه.269 ؾمٜم٦م اعمتقرّم 

 اهـ. ،ام شم٘مّدم ُمراراً يم -هٟمٍَم  أيّده اهللُ-ابإؾمالم ٓم٤منٚمف ًمسهذا يمٚم   (6)

 .134، صـ2اجلزء  ، 1، اًمب٤مب 4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  "اٟمٔمر:  (7)

 .اهـ ،يمام شم٘مّدم ُمراراً  -هٟمٍَم  أيّده اهللُ-ابإؾمالم ٓم٤منٚمف ًمسهذا يمٚم   (8)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً 142، صـ2اجلزء  ، ومّمؾ، 1، اًمب٤مب 4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  " (9)
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 ٝمقرِ ومُج  ِػ ٚمَ اًمس   وىمقَل  ،ذم اًمس٤مّب  ُم٤مًمٍؽ  ُمذه٥ِم  اقمٚمؿ أّن ُمِمٝمقرَ "صمّؿ ىم٤مل: 

شمٜمٗمٕمف  وٓ ،فشم٘مبؾ قمٜمدهؿ شمقسمتُ  ُمٜمف، ومهذا ٓ ر اًمتقسم٦مَ أفمٝمَ  يمٗمرًا إن ٓ ،ّداً ف طَم اًمٕمٚمامء: ىمتٚمُ 

 سم٤مًمس٥م   (1)ي٘متؾ" ىم٤مل اًم٘م٤مسمز: قمٚمٞمف أو سمٕمده٤م. ف ىمبؾ اًم٘مدرةِ ف، يم٤مٟم٧م شمقسمتُ تُ ئَ ف وومٞماؾمت٘م٤مًمتُ 

ـُ ، (2)يدزَ  ف ٓسمـ أيب، وُمثٚمُ : ّٕٟمف طمدٌّ ر اًمتقسم٦مَ أفمٝمَ  إن ف زيؾ شمقسمتُ شمُ  ٓ"ؾمحٜمقن:  وىم٤مل اسم

 .(3)"ف شمٜمٗمٕمف، ومتقسمتُ اهللِ سمٞمٜمف وسملم ، وأُّم٤م ُم٤م"قمٜمف اًم٘متَؾ 

يمس٤مئر  ٓمف اًمتقسم٦مُ س٘مِ شمُ  ٓ ،وُّٕمتف سمسببف بل أّٟمف طمؼٌّ ًمٚمٜمّ "ـسم وقمّٚمٚمف قمٞم٤مٌض 

أو  ،ٙم٤مً ٟمبّٞم٤ًم أو ُمٚمَ  ؾم٥م   وإن"ظمٚمٞمؾ ذم ىمقًمف:  ُم٦مُ اًمٕماّل ومجع ذًمؽ  .(4)"لمُمٞم  طم٘مقق أدَ 

ُمـ  أو همض   ،سمف ٟم٘مّم٤مً  أو أحلَؼ  ،فأو اؾمتخّػ سمح٘م   ، أو ىمذَ  ،أو قم٤مب ،أو ًمٕمـ ،ضقمرّ 

 إًمٞمف ُم٤م ٥َم أو ٟمَس  ،جيقز قمٚمٞمف ٓ أو أض٤م  ًمف ُم٤م ،ههدِ أو زُ  ،فقمٚمٛمِ  ومقرِ أو وُ  ،فُمرشمبتِ 

أو  شم٤مَب  إن"ف: ىم٤مل ّذاطُم  .(5)"ّداً طَم  :يستت٥ْم  تؾ وملّم، ىمُ اًمذَ ف قمغم ـمريؼ يٚمٞمؼ سمٛمٜمّمبِ  ٓ

ّٓ و ،رَ أٟمٙمَ   ."ٗمراً تؾ يمُ ىمُ  إ

ز قمغم إٟمبٞم٤مء إّن ُمٜمٝم٤م: َُمـ ضمق  ": هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗمرٌ  ُم٤م ذم قمدادِ  وىم٤مل قمٞم٤مٌض 

 ـ ويمذًمؽ ُمَ ، ف أم ٓ، ومٝمق يم٤مومٌر سم٢ممج٤معسمزقمٛمِ  اّدقمك ذم ذًمؽ اعمّمٚمح٦مَ  ،قا سمفأشمَ  ومٞمام اًمٙمذَب 

                                                          

 .اهـ ،يمام شم٘مّدم ُمراراً  -هٟمٍَم  أيّده اهللُ-ٓم٤من ابإؾمالم ٚمف ًمسهذا يمٚم  ( 1)

 إصمب٤مُت " :ًمف .ه386 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،ػمواّ اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙملحمٛمد اًم٘مَ  محـ أسمقاًمّر  زيد قمبد اهلل سـم أيب قمبدهق  (2)

ذم  "اًمٕم٘م٤مئد"و ،ذم اًمٗم٘مف "رؾم٤مًم٦م"و ،اعمس٤مئؾ ذم ردّ  "رؾم٤مًم٦م"و "اًم٘مرآن إقمج٤مزُ "و "إوًمٞم٤مء يمراُم٤مت

 .(5/367 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")                 ذم اًمٗمروع. "ٍماعمخت"و "اًمٜمقادر يمت٤مب"و ،اًمتقطمٞمد

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً 155، صـ2اجلزء ، 2، اًمب٤مب 4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  " (3)

 .اعمرضمع ٟمٗمسف (4)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  249، 248صـ سم٤مب اًمِرّدة، "ختٍماعم"أي: ذم ( 5)



 354 على المعتَمد المستند تقريظات

 .(1)"٤مايمتس٤مهَب  زأو ضمق   ،فًمٜمٗمِس  بّقةَ أو اّدقمك اًمٜمُ  ،أو سمٕمده ،ُمع ٟمبّٞمٜم٤م  أطمدٍ  بّقةَ ّدقمك ٟمُ ا

، (2)"٤مز ايمتس٤مهَب أو ضمق   ،هأو سمٕمدَ  ،ف بّقشمِ يم٤ًم ُمع ٟمُ أو اّدقمك ِذ "ىم٤مل ظمٚمٞمؾ: 

سمقن ُمٙمذ   ومٝم١مٓء يمّٗم٤مرٌ " :، ىم٤ملبّقةَ اًمٜمُ  وإن مل يّدعِ  ،قطمك إًمٞمفـ اّدقمك أّٟمف يُ ويمذًمؽ ُمَ 

قمغم  وأمجٕم٧م إُّم٦مُ ، ًمٚمٜم٤ّمس يم٤موّم٦مً  َؾ بٞملم، وأّٟمف أرؾِم اًمٜمّ  : ّٕٟمف أظمؼم أّٟمف ظم٤مشمؿُ بل ًمٚمٜمّ 

ذم  ومالؿمؽ  ، ختّمٞمص وٓ دون شم٠مويؾٍ  ف اعمرادُ ه، وأّن ُمٗمٝمقُمَ قمغم فم٤مهرِ  أّن هذا اًمٙمالمَ 

 .(3)"ٛمٕم٤مً إمج٤مقم٤ًم وؾَم  ،ٝم٤م ىمٓمٕم٤مً ه١مٓء اًمٓمقائػ يمٚم   يمٗمرِ 

 ي إسمراهٞمؿ اًمٚم٘م٤مّ:ىم٤مل ؾمّٞمدِ 

 ىمد متام ٚمؼ أناخلَ  ظمػمُ ّص وظُم 
 

 سمف اجلٛمٞمع رسّمٜم٤م وقمّٛمام 
 

 يٜمسخ سمٕمثتف ومنمقمف ٓ
 

 (4)ُم٤من يٜمسخك اًمز  ه طمتّ سمٖمػمِ  
 

 وإسمٓم٤ملِ  َُمـ ىم٤مل ىمقًٓ يتقّصؾ سمف إمم شمْمٚمٞمؾ إُّم٦مِ  يمؾ   يمذًمؽ ٟم٘مٓمع سمتٙمٗمػمِ و

 َُمـ ومّْمؾ أطمدًا قمغم إٟمبٞم٤مء. ه٤م، ويمذًمؽ ٟم٘مٓمع سمتٙمٗمػمِ يٕم٦م سم٠مِس اًمنّم 

ـُ  (5)"طمبٞم٥م يمت٤مب اسـم"ذم  ىم٤مل ُم٤مًمٌؽ  ـُ  واسم ـُ  اًم٘م٤مؾمؿ ؾمحٜمقن، وىم٤مل اسم   (6)اعم٤مضمِمقن واسم

                                                          

، 2اجلزء  ،...إًمخ هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗمرٌ ، ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م3، اًمب٤مب 4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  " (1)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  172، 171صـ

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  247صـ سم٤مب اًمِرّدة، "ختٍماعم"أي: ذم ( 2)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  172، صـ2اجلزء ، ، 3، اًمب٤مب 4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  " (3)

 .6ـىم "اًمتقطمٞمدضمقهرة "أي: ذم  (4)

ؾمٜم٦م  اعمتقرّم روان اًمسٚمٛمل اًمُ٘مرـمبل، ُمَ  اعمٚمؽ سمـ طمبٞم٥م سمـ ؾمٚمٞمامن، أسمق ًمٕمبد "طمبٞم٥م يمت٤مب اسمـ" (5)

 .(154طمبٞم٥م: اًمقاضح٦م واًمّسامع، صـ اسمـ "دراؾم٤مت ذم ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل")            ه.238

 ،ُمروان ؾمٚمٞمٛم٦م اعم٤مضمِمقن اعمدّ اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل أسمق اهلل سمـ أيب اًمٕمزيز سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد قمبدهق  (6)

 .(5/501 "اًمٕم٤مروملمي٦مهد")     ذم اًمٗم٘مف. "يمت٤مب يمبػم"و "رطمٚم٦م" :ُمـ شم٠مًمٞمٗمفه. 212 ؾمٜم٦م اعمتقرّم 
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ـُ   (4)تؾىمُ " :أطمدًا ُمٜمٝمؿ أو اٟمت٘مّمف ؿَ ـ ؿمتَ ومٞمٛمَ ، (3)وؾمحٜمقن (2)وأصبغ (1)احلٙمؿ قمبد واسم

 .(5)"يستت٥ْم  ومل

إٟمبٞم٤مء ذم اًمتقطمٞمد وابإيامن واًمقطمل  قم٘مقدِ  حتريرِ  سمٕمد وىم٤مل قمٞم٤مٌض 

قمٚماًم  ّّن٤م ممٚمقءةٌ أقمٝم٤م ام  ومجُ  ،ؿىمٚمقهِب  دا ذًمؽ ُمـ قم٘مقدِ قم وم٠مُّم٤م ُم٤م" :ٝمؿ ذم ذًمؽوقمّمٛمتِ 

 ٟمٞم٤م ُم٤ميـ واًمدّ اًمد   ٚمؿ سم٠مُمقرواًمٕمِ  قمغم اعمٕمروم٦مِ  ّّن٤م ىمد اطمتقْت أوي٘مٞمٜم٤ًم قمغم اجلٛمٚم٦م، و

يٙمقن،  اـّمٚمع قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمٞم٥م وُم٤م ُم٤م ف وىم٤مل أيْم٤ًم وُمـ ُمٕمجزاشمِ  .(6)"فومقىمَ  رءَ  ٓ

قمغم اًم٘مٓمع  ف اعمٕمٚمقُم٦مِ ُمٕمجزاشمِ  ُمـ مجٚم٦مِ " :هرُ يٜمز  همٛم ه وٓك ىمٕمرُ يدرَ  ٓ وذًمؽ سمحرٌ 

 .(7)"ره٤م قمغم اًمتقاشمُ اًمقاصؾ إًمٞمٜم٤م ظمؼمُ 

                                                          

 ؾمٜم٦م وشمقذّم  182ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،اهلل اعم٤مًمٙمل قمبداحلٙمؿ اعمٍمي أسمق اهلل سمـ قمبد حمٛمد سمـ قمبدهق  (1)

 ."ُمّم٤مسمٞمح اًمٔمٚمؿ"و ،٤مومٕملقمغم ُمذه٥م اًمِّم  "ٜمـيمت٤مب اًمس  "و "شم٤مريخ ُمٍم" :ػصٜمّه. 268

 .(6/16 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")

ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،اهلل اًمٗم٘مٞمف اعمٗمتل اعمٍمي قمبدأسمق قيج سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مومع إُمَ صبغ سمـ اًمٗمرَ هق أ (2)

 .(5/184 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")                               ًمف شمّم٤مٟمٞمػ طمس٤من.ه. 225 ؾمٜم٦م وشمقذّم  150

 ،"حٜمقنؾُم "ـ٥م سمؾمٕمٞمد اعم٤مًمٙمل اًم٘م٤ميض سم٤مًم٘مػموان اعمٚم٘مّ  الم سمـ ؾمٕمٞمد اًمتٜمقظمل أسمقاًمّس  قمبدهق  (3)

قمغم  "ٟم٦ميمت٤مب اعمدو  " :ًمفه. 240 ذم رضم٥م ُمـ ؾمٜم٦م وشمقذّم  ،160ًمد ذم رُمْم٤من ُمـ ؾمٜم٦م وُ 

 .(5/460 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")                    ُمذه٥م ُم٤مًمؽ.

ف يسٛمع وأُم٣م طمٙمٛمَ  مل قسم٦م، وإن شم٤مَب يٕمرض قمٚمٞمف اًمتَ  ومل -هٟمٍَم  أّيد اهللُ-ابإؾمالم ( أي: ىمتٚمف ؾمٚمٓم٤منُ 4)

ّٓ  ٓ دودُ س٘مط سم٤مًمتقسم٦م، واحليَ ٓ واحلد   ،ّداً ف طَم ومٞمف: ّٕن ىمتٚمَ  ّٓ ه٤م يتق  اهـ. ،، يمام ٟمّّمقا قمٚمٞمفاًمسٚمٓم٤منُ  إ

 .، ٟم٘ماًل قمٜمٝمؿ180، صـ2اجلزء ، ومّمؾ، 3، اًمب٤مب 4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  "اٟمٔمر:  (5)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  73، صـ2اجلزء ، ومّمؾ، 1، اًمب٤مب 3اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  "أي: ذم  (6)

 .206، صـ1اجلزء ، ومّمؾ، 4، اًمب٤مب 1اًم٘مسؿ  "اًمِمٗم٤م"أي: ذم  (7)
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ّٓ  يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥َم  اًمداًّم٦م قمغم أّٟمف ٓ يٜم٤مذم أي٤مِت  وهذا ٓ ﴿َوًَمْق يُمٜم٧ُم َأقْمَٚمُؿ اهلل  إ

ـَ اخْلػَْمِ  ، ٓم٦مٍ واؾم ف ُمـ همػمقمٚمٛمُ  وم٢مّن اعمٜمٗمَل  :[188 ]إقمرا : اًْمَٖمْٞم٥َم ٓؾَْمَتْٙمَثْرُت ُِم

ـِ  ﴿وَماَل ُئْمِٝمُر قَمغَم هَمْٞمبِِف َأطَمداً ؼ ُمتح٘م   ًمف وم٠مُمرٌ  اهللِ ف قمٚمٞمف سم٢مقمالمِ اـّمالقمُ  وأُّم٤م ٓ  َُم * إِ

ؾُمقٍل  ـّ  اْرشَم٣َم ُِمـ ر   .[27، 26 :]اجل

 ىم٤مل .(3)"واًمٙمذُب  ٝمُؾ اجلَ  جيقز قمغم اهللِ وٓ": (2)"قم٘م٤مئده"ذم  (1)وىم٤مل اًمٕمْمدُ 

 اًمققمٞمدِ  ذم اًمققمٞمد، أّن آي٤مِت  إمم ضمقاز اخلٚمِػ  ٓؾمتٜم٤مدِ ذم دومع ا واًمقضمفُ " :(4)اّاًمدو  

 ،اًمتقسم٦م وقمدمُ  ،، ُمٜمٝم٤م: ابإسارُ ظمر وإطم٤مدي٨ِم إُ  ُمـ أي٤مِت  ُمٕمٚمقُم٦مٍ  سمنموطٍ  ُمنموـم٦مٌ 

يٕمػ قمٜمف  ومل ٥ْم يتُ  ومٙم٠مّٟمف ىمٞمؾ: اًمٕم٤ميص إذا أّس ومل، اًمنمـمّٞم٦م اًمٕمٗمق، ومٞمٙمقن ذم ىمّقةِ  وقمدمُ 

 ،ائطُمـ شمٚمؽ اًمنّم  واطمدٍ  ِؼ ف ًمٕمدم حت٘م  قم٘م٤مسمِ  ، ومٕمدمُ ب٤مً يٙمقن ُمٕم٤مىمَ  ،ٗم٤مقم٦م وهمػمه٤مسم٤مًمِّم 

 .(5)"يمذَب  ومال ،إظمب٤مر طم٘مٞم٘م٦مُ  ٓ ،اًمققمٞمد واًمتٝمديدِ  إٟمِم٤مءُ  يستٚمزم يمذسم٤ًم، أو ي٘م٤مل: اعمرادُ  ٓ

                                                          

 يـ إجيلاًمد   ٙمري اًم٘م٤ميض قمْمد٤مر اًمبَ اًمٖمٗمّ  يـ أمحد سمـ قمبداًمد  محـ سمـ ريمـاًمرّ قمبدهق  (1)

 "يـاًمد   أظمالق قمْمد"و "يـاًمد   آداب قمْمد" :ًمفه. 756 ؾمٜم٦م وشمقذّم  700ًمد ؾمٜم٦م وُ  .احلٜمٗمل

 "قمٞمقن اجلقاهر"و "٦مقم٘م٤مئد اًمٕمْمديّ "، وذم اًمقضع "٦مؾم٤مًم٦م اًمٕمْمديّ اًمّر "و "هبج٦م اًمتقطمٞمد"و

 .(5/428 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")               .ذًمؽوهمػم ،ذم قمٚمؿ اًمٙمالم "٦مسٚمٓم٤مٟمٞمّ اعمقاىمػ اًم"و

 ؾمٜم٦م اعمتقرّم ، محـ سمـ أمحد ابإجيلاًمرّ  يـ قمبداًمد   ًمٚم٘م٤ميض قمْمد: "٦مٕم٘م٤مئد اًمٕمْمديّ اًم"أي:  (2)

 .(2/152 "اًمٔمٜمقنيمِمػ")                    . ه756

 .32ـىم "٦مذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٕمْمديّ "اٟمٔمر: ( 3)

اّ اًمٗم٘مٞمف يـ اًمدوّ اًمد   ضمالل ،ْم٤مة سمٗم٤مرس اًم٘مُ يضٙمري ىم٤مدي٘مل اًمبَ حمٛمد سمـ أمحد اًمّّم هق  (4)

إٟمقار ًمٕمٛمؾ "قمغم  "طم٤مؿمٞم٦م"و "ست٤من اًم٘مٚمقبسمُ " :ًمف ُمـ اًمٙمت٥م .ه908 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،٤مومٕملاًمِّم 

ذم  "طم٤مؿمٞم٦م قمغم اعمٓم٤مًمع"و ،ذم اعمٜمٓمؼ "٦مطم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمِمٛمسٞمّ "و ،ًمألردسمٞمكم ذم اًمٗمروع "إسمرار

 "ذح تذي٥م اعمٜمٓمؼ واًمٙمالم"و "اعمقاىمػ"ذم شمٕمريػ اًمٙمالم ُمـ  "رؾم٤مًم٦م"و ،احلٙمٛم٦م

 .(6/178 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م")                  . وهمػم ذًمؽ "ذح اًمٕم٘م٤مئد"و

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  32ـىم "اًمٕم٘م٤مئد ذح"أي: ذم ( 5)
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      شمتْمّٛمـ اًمقىمقعَ  ٟم٤مزًم٦مٍ  أصمٜم٤مءَ  (1)طمبٞم٥م وأصبغ سمـ ظمٚمٞمؾ قمـ اسمـ وٟم٘مؾ قمٞم٤مٌض 

ّٟم٤م إ ؟ٟمٜمتٍم ًمف ٓ دٟم٤مه، صمؿّ قمبَ  ِمتؿ ربٌّ يُ  أَ "ف: ّم  ٟم ُم٤م ،ابإمهل ذم اجلٜم٤مِب  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-

 .(2)"!يـٟمحـ ًمف سمٕم٤مسمدِ  وُم٤م ،قءؾُم  ٞمدٌ ٕمبِ إذًا ًمَ 

ـُ ": (4)"هُمٕمٞم٤مرِ "ذم  (3)ٟمنميزقوذيمر اًم ؾم٠مل  (5)دٞمؿميد أّن اًمرّ زَ  أيب طمٙمك اسم

 ًمٌؽ ُم٤م ٥َم ه، ومٖمِْم ٚمدِ قه سمجَ راق أومتَ اًمٕمِ  وإّن وم٘مٝم٤مءَ  ، اًمٜمبل   رَ وذيمَ  ؿَ ؿمتَ  ٙم٤ًم قمـ رضمؾٍ ُم٤مًمِ 

                                                          

صح٤مسمف، اًم٘م٤مؾمؿ، يم٤من طم٤مومٔم٤ًم ًمٚمرأى قمغم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأىمرـمب٦م، يٙمٜمّك أسم٤م صبغ سمـ ظمٚمٞمؾ، ُمـ أهؾأ (1)

 .ه273قم٤مُّم٤ًم، شمقذّم ؾمٜم٦م  50ًمٕم٘مقد، دارت اًمٗمتٞم٤م قمٚمٞمف سم٤مٕٟمدًُمس وم٘مٞمٝم٤ًم ذم اًمنّموط، سمّمػمًا سم٤م

واة ًمٚمٕمٚمؿ سم٤مٕٟمدًُمسشم٤مريخ")  .ُمٚمت٘مٓم٤ًم( 94، 1/93، 247طمر  إًمػ، ر: "اًمٕمٚمامء واًمر 

 .179، صـ2اجلزء ، ومّمؾ، 3، اًمب٤مب 4اًم٘مسؿ  "ٗم٤ماًمِم  "أي: ذم  (2)

ذم  "ىمْمٞم٦م اعمٕمٞم٤مرأ" :ًمف .ه914 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،أمحد سمـ حيٞمك اًمقٟمنميز اًمتٚمٛمس٤مّ ٤مساًمٕمبّ أسمق هق (3)

اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب واجل٤مُمع "و "اًم٘مّمد اًمقاضم٥م ذم ُمٕمروم٦م اصٓمالح اسمـ احل٤مضم٥م"، واًمت٤مريخ

 .وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ "س واعمٖمربومري٘مٞم٦م وإٟمدًمُ إ ىاعمٖمرب ذم ومت٤مو

 (.5/115 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م". و2/1122، 633طمر  اًمقاو، ر:  "ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس")

ٚمقٟمنميز أمحد : ًم"س واعمٖمربومري٘مٞم٦م وإٟمدًمُ إ ىذم ومت٤مو ،اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب واجل٤مُمع اعمٖمرب"أي:  (4)

  .ه914 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،سمـ حيٞمك

 (.5/115 "اًمٕم٤مروملمهدي٦م"و .2/1122، 633طمر  اًمقاو، ر:  "ومٝم٤مرس اًمٗمٝم٤مرس")

ضمٕمٗمر ظم٤مُمس ظمٚمٗم٤مء  ٤مد، أسمقاعمٜمّمقر اًمٕمبّ اسمـٝمدي( حمٛمد )اعمَ ؿمٞمد( اسمـه٤مرون )اًمّر هق  (5)

قمٚمٞمٝم٤م وقمغم  ، عم٤م يم٤من أسمقه أُمػماً ه149ؾمٜم٦م  يًمد سم٤مًمر  وُ ، رهؿ٤مؾمٞم٦م ذم اًمٕمراق، وأؿمٝمَ وًم٦م اًمٕمبّ اًمد  

 ؿمٞمدُ ٦م، ويم٤من اًمرّ وم ذم اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمٞمّ ه أسمقه همزو اًمر  ووّٓ ، اخلالوم٦م سمبٖمدادوٟمِم٠م ذم دار، راؾم٤منظُم 

، "ي٤مراتاًمدّ " ، ًمف ؿمٕمر أورد ص٤مطم٥ُم واًمٗم٘مف، ومّمٞمح٤مً  احلدي٨مدب وأظمب٤مر اًمٕمرب وسم٤مٕ قم٤معم٤مً 

 ٤مس، طم٤مزُم٤مً ٤مر سمٜمل اًمٕمبّ ٥م سمجبّ وات، يٚم٘م  زَ اًمٖمَ  يمثػمَ  ج٤مقم٤مً حم٤مرضات ُمع قمٚمامء قمٍمه، ؿُم  :ًمفو

جيتٛمع قمغم سم٤مب ظمٚمٞمٗم٦م د ُمٜمف، وملر ظمٚمٞمٗم٦م أضمقَ يُ  ؾمٜم٦م ويٖمزو ؾمٜم٦م، مل ، حي٩ّم ُمتقاضٕم٤مً  يمريامً 

 ،راً ٞم٤مزم ُمتٜمٙمّ ويم٤من يٓمق  أيمثر اًمٚم  ، ٤مب واًمٜمدُم٤مءٕمراء واًمٙمتّ اًمِم  اضمتٛمع قمغم سم٤مسمف ُمـ اًمٕمٚمامء و ُم٤م

 ه.193ؾمٜم٦م  قس، وهب٤م ىمؼمهرى ـمُ ُمـ ىمُ  "ؾمٜم٤مسم٤مذ" ذم شمقذّم ، ٤مموؿمٝمران وأيّ  ؾمٜم٦م 23ف وٓيتُ 

 .ُمٚمت٘مٓم٤ًم( 8/62 "إقمالم")
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 ؿَ ـ ؿمتَ تؾ، وُمَ ىمُ  إٟمبٞم٤مءَ  ؿَ ـ ؿمتَ ُمَ  ،ٝم٤مسمٕمد ٟمبٞم   إُّم٦مِ  ٤مءُ سم٘مَ  اعم١مُمٜملم! ُم٤م أُمػمَ  وىم٤مل: ي٤م

 .(1)"برُضِ  ح٤مسم٦مَ اًمّّم 

ـّ سمحُ  واهللُ  ؾ وؾُم ًمَ يغ واًمز  آشّمب٤مع، وحيٗمٔمٜم٤م ُمـ اًمزّ سـيٛم
ِ
آسمتداع، وٟمرضمق  قء

واًم٘مٞم٤مم،  إرضِ ع يقمَ سمج٤مه اعمِمٗم   ،فُمـ اًمققمٞمد سمٕمدًمِ  ج٤مةَ ه اًمٜم  ووقمدِ  اهللُِمـ ومْمؾ

الم، وقمغم آًمف وصحبف واًمّس  الةِ اًمّّم  ؾ قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ أومْمُؾ ؾُم إٟمبٞم٤مء واًمر  ظم٤مشمؿ

 .!يـاًمد  هؿ إمم يقمـ اىمتٗمك أصمرَ وُمَ  ،لميـ اعمٝمدي  امه٤مدِ 

 ف اًم٘مديرقمبدهاًمٕمجز واًمت٘مّمػم، اعمٗمت٘مر ًمٕمٗمق رسم   رىمٛمف طمٚمٞمُػ 

 ٟمز ُمقًمدًا وُمٜمِم٠مً قإٟمدًمز أصاًل، واًمتُ  ،حمؿد العزيز الوزير

 ه1324لم صم٤مّ رسمٞمٕمَ  5ٜم٤ًم، حتريرًا ذم اهلل ُمدومَ واعمدّ ىمرارًا، صمّؿ سمٗمْمؾ

 

 

 

    

                                                          

ُم٤مء واحلدود واًمتٕمزيرات،  "اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب" (1)  .ُمٚمت٘مٓم٤مً  356، 2/355ٟمقازل اًمد 
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 ٣٣: تؼريظ

 سمتقومٞمٍؼ  وصدرَ  ٔمر، ووردَ رس شم٘مّرر، ودىّمؼ اًمٜمّ ٚمؿ شمّمّدر، وذم اًمد  َُمـ ذم اًمٕمِ ُمـ 

س اعمدر   (1)ؾبي الطرابؾيس احلـػيالؼادر توفيق الش   الشيخ الػاضل عبدُمـ اًم٘م٤مدر، 

 :شمٕم٤ممم ُمـ ومٞمْمف اًم٘مقي ف اهللُحَ سم٤معمسجد اًمٙمريؿ اًمٜمبّقي، ُمٜمَ 

                                                          

بد اًم٘م٤مدر سمـ شمقومٞمؼ سمـ قمبد احلٛمٞمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمِمٚمبل اًمٓمراسمُٚمز اًمِّم٤مُمل صمّؿ اعمدّ، هق قم( 1)

، وٟمِم٠م هب٤م، وىمرأ سمٕمض سمٓمراسمُٚمس اًمِّم٤مم ه1295اًمٕماّلُم٦م اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل اعمسٜمد إدي٥م، ُوًمد ؾمٜم٦م 

ُمٜمٝمؿ:  اعمب٤مدئ واًم٘مرآن اًمٙمريؿ، صمّؿ ىمرأ قمغم أقمٞم٤من سمٚمده ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمتٗمسػم وأٓت،

وهمػمه٤م ُمـ اعمّمٜم ٗم٤مت  "اًمرؾم٤مًم٦م احلٛمٞمدّي٦م"ُمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ طمسلم اجلس اًمٓمراسمُٚمز، ص٤مطم٥م 

ٜمّٞم٦م، واًمِمٞمخ حمٛمد اًمراومٕمل اًمٓمراسمُٚمز، واًمِمٞمخ قمبد اًمّرمحـ اًمراومٕمل، واًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ  اًمس 

ص٤مدق، واًمِمٞمخ حمٞمل اًمّديـ اخلٓمٞم٥م اًمٓمراسمُٚمز. ه١مٓء ُهؿ ؿمٞمقظمف ذم اًم٘مراءة، هبؿ ختّرج 

 ًمٞمٝمؿ يتٜمس٥م، اؾمتٗم٤مد هبؿ وشم٠مّدب سمآداهبؿ ومحؾ ُمـ قمٚمقُمٝمؿ. وإ

اٟمت٘مؾ إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، وسمٕمد أن أّدى اًمٜم ُسٙملم رهم٥م ذم  ه1316أو  ه1317ؾمٜم٦م 

آؾمتزادة ُمـ اًمٕمٚمؿ قمغم ضمٝم٤مسمذة احلرُملم اًمنّميٗملم، وم٠مظمذ قمـ ؾمّٞمدي حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمّت٤مّ، 

ٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن طمس٥م اهلل اعمٍمي صمّؿ اعمّٙمل، وُمقٟٓم٤م واًمسّٞمد طمسلم سمـ حمٛمد احلبٌم، واًمِمٞمخ حم

حمٛمد طمبٞم٥م اًمّرمحـ اًمٙم٤مفمٛمل، يمام أظمذ قمـ سمٕمض اًمقارديـ قمغم احلرُملم اًمنميٗملم، ُمٜمٝمؿ: 

ر أسمق اًمٜمٍم اخلٓمٞم٥م. سمدر  اًمّديـ اًمبٞمب٤مّ، وقمبد اهلل سمـ درويش اًمسٙمري، واعمٕمٛم 

ٚمٞمؾ، وسمػموت، وطِمٞمٗم٤م، وسمٚمدشمف ذه٥م إمم ُمٍم واًمِّم٤مم، وي٤موم٤م، واًم٘مدس، واخل ه1331وؾمٜم٦م 

 ـمراسمُٚمس، وأىم٤مم هب٤م ٟمحق أرسمٕم٦َم أؿمٝمر، صمّؿ رضمع إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة.

ؾمٞمٝم٤م اعمٛمٞم زيـ، وم٤مؿمتٝمر سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، وسمٚمغ  زيـ وُمدر  اٟمخرط ذم ؾمٚمؽ قمٚمامء اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة اعمؼم 

ـ إوم٤مضؾ، ظم٤مّص٦م ذم اًمٗم٘مف صٞم٧م ومْمٚمف إمم أوم٤مق ًمٙمثرة قمٜم٤ميتف سم٤مًمدرس: ومٚمذًمؽ اؿمتٖمؾ قمٚمٞمف يمثػٌم ُم

 احلٜمٗمل وأصقًمف، طمٞم٨م أشم٘مٜمَف طمّتك ُٟمدي سمٜمُٕمامن وىمتف، وم٤مٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اًمّس٤مدة إطمٜمٗمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمّقرة.

ويم٤مٟم٧م داره ذم سم٤مب ىمب٤مء سم٤معمديٜم٦م اعمٜمّقرة قم٤مُمرة سم٤مًمٕمٚمامء واًمٓماّلب واعمستٗمتلم، ظم٤مّص٦م ذم 

س ذم ُمٜمزًمف خلقاّص اعمقؾمؿ، وأطم  اًمٓماّلب.ٞم٤مٟم٤ًم يدر 

= 
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ه، وقمغم آًمف وصحبف، سمٕمدَ  ٟمبل   قمغم َُمـ ٓ المُ واًمّس  الةُ ه، واًمّّم احلٛمد هلل وطمدَ 

 :سمٕمد ف، أُّم٤مف وطمزسمِ وأشمب٤مقمِ 

ىم٤مؾمؿ "و "أمحد اًم٘م٤مدي٤مّ همالم" :ؿوهُ  ،قمس٥م مه١مٓء اًم٘مَ ٟمُ  ؼ ُم٤موحت٘م   وم٢مذا صمب٧َم 

قمكم أذ "و "لٝمتِ ظمٚمٞمؾ أمحد إٟمبِ "و "لقهِ ٙمَ ٜمْ رؿمٞمد أمحد اًمٙمَ "و "يقِ قشمْ ٤مٟمَ اًمٜمَ 

 ؿ سمٙمٗمرِ ٙمَ ذًمؽ حُي ١مال، ومٕمٜمدذم اًمّس  ٝمؿ مم٤م هق ُمبلمٌ وأشمب٤مقمُ  "يقِ اًمت٤مٟمْ 
ِ
أطمٙم٤مم  هؿ وإضمراء

ؾم٤مئؾ، ر وذم اًمرّ قمٜمٝمؿ قمغم اعمٜم٤مسمِ  ُمٜمٝمؿ، واًمتٜمٗمػمُ  دمر ومٞمٚمزم اًمتحذيرُ  مل يـ قمٚمٞمٝمؿ، وإناعمرشمد  

 شمسَي  هؿ، وظمِمٞم٦ًم ُمـ أنٗمرِ يمُ  هؿ، وىمٓمٕم٤ًم جلرصمقُم٦مِ ذ   واعمح٤مومؾ، طمساًم عم٤مّدةِ  واعمج٤مًمسِ 

 ل آدم، وإّٟمام ىمّٞمدٟم٤م سم٤مًمثبقت واًمتح٘مٞمؼ: ّٕن اًمتٙمٗمػمَ ل سمٜمِ  ُمـ ُم١مُمٜمِ ذم اًمٕم٤مملَ  اًمْمالًم٦مِ  روُح 

ّٓ سمٜمُ  ٜم٤م اًمٕمٚمامءُ شمسٚمٙمف ؾم٤مداشمُ  ة، ملف وقمرّ ف ظمٓمرة، وُمٝم٤ميٕمُ ومج٤مضُم   ابإصمب٤مت، وآقمتامدِ قرإ

                                                          

= 

ٜم٤ًم وِرقم٤ًم ُمتقاضٕم٤ًم، واومر اًمٕم٘مؾ، طَمسـ إظمالق، مجٞمؾ اًمٕمنمة، يمثػم اًمٜمّمح  ًا دي  يم٤من قماّلُم٦ًم ظمػم 

واعمحّب٦م ٕصح٤مسمف، يمثػم آٟمّم٤م  واًمبنِْم عمـ ي٘مّمده ًمألظمذ قمٜمف، ُُمقافمب٤ًم قمغم آؿمتٖم٤مل وابإىمب٤مل 

ب سم٤معم٤مل واًمٜمّم٤مئح، وُيٙمثر ُمـ قمغم ابإىمراء، ُمدياًم ًمٚمتدريس ُمـ همػم َُمٚمؾ وٓ ضجر، يس٤مقمد اًمٓماّل 

اًمدقم٤مء مهؿ، وُمرضمع اخل٤مّص واًمٕم٤مّم، وُمٕمتَٛمد اًمٙمِب٤مر قمٜمد يمّؾ ٟم٤مزًم٦م، ومٝمق أّوُل َُمـ يستٗمتك ذم اعمس٠مًم٦م. 

 اؿمتٖمؾ سمبٕمض اًمقفم٤مئػ ذم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمسٜمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م: رئٞمس مج٤مقم٦م اًمتٜم٘مٞم٥م قمـ أصم٤مر.

اعمديح اًمٜمّبقي، وصمب٧ٌم صٖمػٌم ؾماّمه ، وىمّم٤مئد أظمرى ذم "ديقان ذم ُمدح اًمّرؾمقل "ًمف: 

ذم طمٙمؿ اؾمتٕمامل إدِوي٦م ابإومرٟمجٞم٦م قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م،  "رؾم٤مًم٦م"، و"ابإضم٤مزات اًمٗم٤مظمرة"

، وأظمرى سم٤مؾمؿ "شمٜمبٞمف إٟم٤مم إمم وضمقب امهجرة ُمـ دار اًمٙمٗمر إمم دار ابإؾمالم"ورؾم٤مًم٦م سم٤مؾمؿ 

رر احِلس٤من ذم ومْم٤مئؾ ؾمالـملم آل قمثامن"  ."ذم شم٤مريخ أسم٤مر واًم٘مبقر اعمس٤مضمداًمٗمرائد "، و"اًمد 

٧م ًمٚمٛمٙمتب٦م اعمحٛمقدّي٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمّقرة، صمّؿ اٟمت٘مٚم٧م سمٕمد ذًمؽ إمم ُمٙمتب٦م  وشمرك ُمٙمتب٦ًم يمبػمًة ُضٛم 

، وُدومـ سم٤مًمب٘مٞمع، رمحف اهلل وأصم٤مسمف ه1369قمبد اًمٕمزيز سمـ ؾمٕمقد سم٤معمديٜم٦م. شمقذّم سم٤معمديٜم٦م اعمٜمّقرة ؾمٜم٦م 

 .(583-1/581قمبد اًم٘م٤مدر سمـ شمقومٞمؼ اًمِمٚمبل،  -127ر:  "ؾمامعٕشمِمٜمٞمػ ا")                 ِرض٤مه.
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لم يقُم٤ًم شمِمخص ومٞمف وأظمب٤مر، ُمرشم٘مبِ  ختٛملمٍ  دِ سمٛمجر    ىمقاـمع سمراهلم إئّٛم٦م إصمب٤مت، ٓقمغم

 .إسمّم٤مر، وصغّم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمّٞمدٟم٤م حمّٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمّٚمؿ

 

  اًمْمٕمٞمُػ  أُمر سمرىمٛمف اًمٕمبدُ 

  الطرابؾيس ؾبيالؼادر توفيق الش   عبد  

 بقيس احلٜمٗمل ذم اعمسجد اًمٜمّ واعمدر  
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 ٣3: تؼريظ

س٥م اًمٜم   ٦م، اجل٤مُمع سملم ذِ  ٜمقن اًمٕم٘مٚمٞمّ ٦م، ووم٤مئز اًمٗمُ اًمٜم٘مٚمٞمّ  اًمٕمٚمقمِ طم٤مئزُِمـ 

قذقمل، ُمٗمتل ؼ اًمٚمّ ؼ إعمٕمل، واعمدىم  اعمح٘م   ،قمـ أٍب  أسم٤مً  واعمجدِ  س٥م، وارث اًمٕمٚمؿِ واحلَ 

، قمّٛم٧م (1)زنجيأمحد البأ  الشيخ يػ٤مومٕمّٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمحٛمّٞم٦م، ُمقٟٓم٤م اًمسّٞمد اًمنّم اًمِّم 

 :ٟمجلل وزَ ُروُمِ  ف يمؾ  ٞمقُض وم

 
ح ًمف ف، اًمذي يسب  ف وصٗم٤مشمِ ف ذم ذاشمِ ؼ ًمذاشمِ اعمٓمٚمَ  ًمف اًمٙمامُل  ٥َم احلٛمد هلل اًمذي وضَم 

ٔمػم، يؽ واًمٜمّ ف قمـ اًمنّم طم٘مٞم٘متُ  ف، وشمٕم٤مًم٧ْم ف وؾمامواشمِ َُمـ ذم أرِض  ٟم٘مصٍ ؾمف قمـ يمّؾ وي٘مد  

ِٛمٞمُع اًمَبِّمػُم ومـ ٌء َوُهَق اًمس   دُق هق اًمّم   ،زمزَ ف إَ يمالُمُ  [11:قرىاًمِم  ] ﴿ًَمٞمَْس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

 مح٦مِ اًمّر  واًمتسٚمٞمؿ، وأيمٛمُؾ  الةِ اًمّّم اعمبلم، وأومْمُؾ  واحلؼ   ف اًمٗمّمُؾ اًمٞم٘ملم، وىمقًمُ  وقملمُ 

 ف قمغم اًمٕم٤معملم، وآشم٤مه قمٚمؿَ ٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمّٛمد اًمذي اصٓمٗم٤مه رسم  دِ واًمتٙمريؿ، قمغم ؾمٞم   واًمؼميم٦مِ 

ـْ ٞمد، اعمج قمٚمٞمف اًم٘مرآنَ  َل ريـ، وأٟمزَ لم وأظِم إّوًمِ  َٓ ُِم َٓ َي٠ْمشمِٞمِف اًْمب٤َمـمُِؾ ُِمـ سَملْمِ َيَدْيِف َو ﴿

ـْ طَمٙمِٞمٍؿ مَحِٞمٍد  شمست٘مَم،  اًمتل ٓ ف سم٤مًمٙمامِٓت [، وظمّم  42]ومّّمٚم٧م: ظَمْٚمِٗمِف شَمٜمِزيٌؾ ُم 

                                                          

أدي٥م، ُمـ  (.ه1337)ت  جلٟمْ زَ يـ اًمؼَم ٝم٤مب اًمدّ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ اعمدّ، ؿِم  (1)

شمرومع ٟمسبٝم٤م إمم  "سمجب٤مل إيمراد"ٝمروز ٝم٤م ُمـ ؿَم رة، ُمـ أسة يمبػمة أصٚمُ أقمٞم٤من اعمديٜم٦م اعمٜمقّ 

د احلرم سم٤معمديٜم٦م، ويم٤من ُمـ ُمدر   ،ؿ هب٤م وسمٛمٍم، وشمٕمٚمّ اعمٜمّقرة يٜم٦مًمد ذم اعمدوُ  احلسلم اًمسبط.

ذم  واؾمت٘مرّ  ،ٟمبقل٤مؾمٓم٢مثامّ سمقمٜمٝم٤م ذم جمٚمس اًمٜمقاب اًمٕمُ  واٟمتخ٥م ٟم٤مئب٤مً ، ٤مومٕمٞم٦م ومٞمٝم٤م إومت٤مء اًمِّم وشمقمّم 

 ،"دي٘مٞم٦ماعمٜم٤مىم٥م اًمّّم " : هب٤م. ًمف رؾم٤مئؾ ًمٓمٞمٗم٦م ُمٜمٝم٤مومم، وشمقذّم ٦م إُ ٤مم احلرب اًمٕم٤مُمّ ُمِمؼ أيّ دِ 

٦م اًمٜمّمٞمح٦م اًمٕم٤مُمّ "و ،"اًمٜمٔمؿ اًمبديع ذم ُمٜم٤مىم٥م أهؾ اًمب٘مٞمع"و ،"٤مبقمٛمر سمـ اخلٓمّ ُمٜم٤مىم٥م "و

 .(1/99 "إقمالم")               ."ضمقاهر ابإيمٚمٞمؾ"و "٦معمٚمقك ابإؾمالم واًمٕم٤مُمّ 
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ٝمؿ ٚمُ قمغم ابإـمالق، وأيمٛمَ  ٚمؼ ذاشم٤ًم وؿمامئَؾ اخلَ  حتَم، ومٝمق أومْمُؾ  اًمتل ٓ ٛمف اعمٖمٞمب٤مِت وقمٚم  

ف د ذيٕمتَ ه، وأسم  سمٕمدَ  ٟمبل   وٓ رؾمقَل  ؿم٘م٤مق، وظمتؿ سمف اًمٜمبٞملّم، ومال سمالاًل قم٘ماًل وقمٚماًم وقمٛمَ 

ه، وآًمف اًمٓمّٞمبلم اًمٓم٤مهريـ، وأصح٤مسمف وقمدَ  ٤مقم٦م، ويٜمجز اهللُاًمّس  ك شم٘مقمَ شمٜمسخ طمتّ ومال

 :سمٕمد أُّم٤م ،قا فم٤مهريـحُ هؿ طمتّك أصبَ قمغم قمدو   ٍم اهللِديـ سمٜمَ اعم١مي  

ٞمٜمل اًمسّٞمد أمحد اسمـ اًمسٞمّد إؾمامقمٞمؾ احلَس ل، ف اعمٜمجِ رسم  إمم قمٗمقِ  ومٞم٘مقل اعمحت٤مُج 

 واًمتحّٞم٦م: الةِ اًمّّم  اًمؼمّي٦م، قمٚمٞمف أومْمُؾ  اًمِم٤مومٕمّٞم٦م ذم ُمديٜم٦م ظمػم ٤مدةِ ٟمجل، ُمٗمتل اًمّس زَ اًمؼَم 

ّّ ىمد وىمٗم٧ُم   واًمتحرير، واًمتدىمٞمِؼ  اًمتح٘مٞمِؼ ٝمػم، ذوؿ اًمِّم ٚمَ ُم٦م اًمٜمحرير، واًمٕمَ اًمٕماّل أّي٤م  إ

 أدام اهللُ -قي ٚمْ يْ اًمؼَمَ  ٤مب اًمِمٞمخ أمحد رض٤م ظم٤منْ واجلامقم٦م، ضمٜم اًمسٜم٦ّمِ واًمتحبػم، قم٤ممل أهؾِ 

٤م قمغم ، ومقضمدُت "داعمستٜمَ  داعمٕمتٛمَ "ؽ اعمسّٛمك سمـُمـ يمت٤مسمِ  قمغم ظمالص٦مٍ  -فف وارشمٗم٤مقمَ شمقومٞم٘مَ 

د، وىمد أزًم٧َم هب٤م إذى قمـ ـمريؼ اعمسٚمٛملم، ضم٤مت ُمـ طمٞم٨م ابإشم٘م٤من واعمٜمت٘مَ رَ ؾ اًمدّ أيمٛمَ 

حٞمح٦م، اًمّّم  احلؼ   ومٞمٝم٤م سمؼماهلمِ  أصمب٧م  يـ، واًمد   ئّٛم٦مِ ف وٕورؾمقًمِ  هللِ وٟمّمح٧َم ومٞمٝم٤م

ـُ اًمد  »: ف واُمتثٚم٧َم ومٞمٝم٤م ىمقًمَ   ومٝمل وإن، (1)شّمٞمح٦ماًمٜم   ي
ِ
 يم٤مٟم٧م همٜمّٞم٦ًم قمـ ابإـمراء

 
ِ
 قمـ سمٕمضِ  ٤م ذم ره٤مّن٤م، وأضمٚمقَ َي أضم٤مرِ  اجلٛمٞمؾ، ًمٙمٜمّل أطمبب٧ُم أن واًمتبجٞمؾ، واًمثٜم٤مء

اجلٛمٞمؾ،  ف ُمـ احلظ  اؾمتقضمبَ ٝم٤م ومٞمامص٤مطمبَ  كَ ل أؿم٤مرِ ًمٙمَ  :٤مشمبٞم٤مِّن  اًمقضمقه ذم ُمْمامرِ 

 .!اهلل واًمثقاب اجلزيؾر قمٜمداعمّدظَم  وإضمرِ 

اعمسٞمح، ودقمقاه  ُمـ دقمقاه مم٤مصمٚم٦مَ  أمحد اًم٘م٤مدي٤مّهمالميمر قمـ ذُ  أُّم٤م ُم٤م فأقول:

ذًمؽ ُمـ إسم٤مـمٞمؾ اًمتل  ُمـ إٟمبٞم٤مء، وهمػم ف قمغم يمثػمٍ ، وشمٗمْمٞمٚمَ بّقةَ إًمٞمف، واًمٜمُ  اًمقطمَل 

                                                          

، 44، صـ196ر: اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، سمٞم٤من أنّ يمت٤مب ابإيامن، سم٤مب  "حٞمحّّم اًم" أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم( 1)

ـُ اًمد  » :ىم٤مل  ل  اًمٜمب أنّ  يارقمـ متٞمؿ اًمدّ  ،يزيد ـ قمٓم٤مء سمـقم ،ؾمٗمٞم٤من قمـ ؾمٝمٞمؾ، سمٓمريؼ 45  ي

 .شتٝمؿ٦م اعمسٚمٛملم وقم٤مُمّ ف وٕئٛمّ ف وًمرؾمقًمِ وًمٙمت٤مسمِ  هللِ» :ىم٤مل ؟عمـ :ىمٚمٜم٤م شّمٞمح٦ماًمٜمّ
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 ٞمٚمٛم٦م اًمٙمّذاب، وأطمدُ اًمٓمب٤مع، ومٝمق ذم ذًمؽ أظمق ُمَس  متّجٝم٤م إؾمامع، ويٜمٗمّر قمٜمٝم٤م ُمست٘مٞمؿُ 

وم٤ًم، َس  ىمقًٓ، وٓ قمٛماًل، وٓ ٚماًم، وُٓمٜمف قمِ  ي٘مبؾ اهللُ ارشمٞم٤مب، ٓ لم سمالاًمدضّم٤مًمِ 

سم٤مهلل  رَ ُمٞم٦م، ويمٗمَ ٝمؿ قمـ اًمر  اًمس   روَق ابإؾمالم ُمُ قمـ ديـ قمدًٓ: ّٕٟمف ىمد ُمرَق  وٓ

ـٍ ف اجلٚمّٞم٦م، ومٞمج٥م قمغم يمّؾ ف وآي٤مشمِ ورؾمقًمِ  ف، ف وصمقاسمَ ف، ويرضمق رمحتَ وقمذاسمَ  خيِمك اهللَُم١مُم

 ؾم٤مٍر وسمالءٌ  ف داءٌ رسمَ ه ُمـ إؾمد واعمجذوم: ّٕن ىمُ ُمٜمف ومرارَ  يٗمر  ف، وأنف وأطمزاسمَ بَ يتجٜمّ  أن

 ـ ريِض ُمَ م، ويمّؾ ١مْ ضم٤مٍر وؿُم 
ٍ
ف قمٚمٞمٝم٤م، ف اًمب٤مـمٚم٦م أو اؾمتحسٜمف أو اشّمبٕمَ ُمـ ُم٘م٤مٓشمِ   سمٌمء

ْٞمَٓم٤مِن ُهُؿ  ﴿ُأْوًَمِئَؽ طِمْزُب ُمبلم  ذم ضاللٍ  ومٝمق يم٤مومرٌ  َٓ إِن  طِمْزَب اًمِم  ْٞمَٓم٤مِن َأ اًمِم 

وَن  ُمـ  يـ، ووىمع ابإمج٤معُ ؿ سم٤مًمرضورة ُمـ اًمد  [: ّٕٟمف ىمد قُمٚمِ 19]اعمج٤مدًم٦م: اخْل٤َمِسُ

اًمٜمبّٞملم وآظمرهؿ، ظم٤مشمؿ ٜم٤م حمّٛمدًا قمغم أّن ٟمبٞم   ،اعمسٚمٛملمه٤م سملمإُّم٦م إمم آظمرِ  أّولِ 

 ر.ـ اّدقمك ذًمؽ وم٘مد يمٗمَ نم، وإّن ُمَ ٕطمٍد ُمـ اًمبَ  ضمديدةٌ  بّقةٌ ه ٟمُ سمٕمدَ  ف وٓجيقز ذم زُم٤مٟمِ  ٓ

رىم٦م اعمساّمة واًمٗمِ  ،"٦ماًمٜمذيريّ "رىم٦م اعمساّمة سمـواًمٗمِ  ،"٦مإُمػميّ "اعمساّمة سمـ رىم٦مُ وأُّم٤م اًمٗمِ 

خيؾ  ه ٟمبٌل ضمديد، ملسمٕمدَ  َث طمدَ  ، سمؾ ًمقف ض ذم زُمٜمِ ًمق وُمرِ "وىمقمهؿ:  ،"٦ماًم٘م٤مؾمٛمٞمّ "سمـ

أّن  ؿمؽ   ه، وٕٓطمٍد سمٕمدَ  ضمديدةٍ  بّقةٍ ىمقٌل سيٌح ذم دمقيز ٟمُ ومٝمق  (1)"...إًمخ فتِ ذًمؽ سمخ٤ممتٞمّ 

اهلل ُمـ اخل٤مسيـ، وقمٚمٞمٝمؿ  ؿ قمٜمداعمسٚمٛملم، وهُ سم٢ممج٤مع قمٚمامء َُمـ ضمّقز ذًمؽ ومٝمق يم٤مومٌر 

 يـ.اًمد   همْم٥ُم اهلل وًمٕمٜمتُف إمم يقم -قاقسمُ يتُ  مل إن-ٝمؿ شمٚمؽ  سمٛم٘م٤مًمتِ وقمغم َُمـ ريِض 

 اًم٘م٤مئؾ سمٕمدم شمٙمٗمػمِ  ،ٙمقهلٜمْ رؿمٞمد أمحد اًمٙمَ  أشمب٤معُ  "اًمقه٤مسمٞم٦م اًمٙمّذاسمٞم٦م"رىم٦م وأُّم٤م اًمٗمِ 

 ؿمؽ   ومال -ًا يمبػماً ٚمقّ قماّم ي٘مقًمقن قمُ  شمٕم٤ممم اهللُ -سم٤مًمٗمٕمؾ  اًمٙمذب ُمـ اهللِىمقعَُمـ ي٘مقل سمقُ 

يـ سم٤مًمرضورة، ه ُمـ اًمد  يمٗمرُ  اًمٙمذب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، يم٤مومٌر ُمٕمٚمقمٌ ىمقعأيْم٤ًم أّن َُمـ ي٘مقل سمقُ 

                                                          

 .34صـ "٤مسحتذير اًمٜمّ" اٟمٔمر: (1)
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ي إمم شمٕم٤ممم ي١مد   ىمقع اًمٙمذب ُمـ اهللِ سمقُ  ٗمر: ّٕن اًم٘مقَل ف ذم اًمٙمُ ره ومٝمق ذيٙمُ يٙمٗم   وَُمـ ٓ

 ٚملم: ّٕن اًم٘مقَل ف ُمـ إٟمبٞم٤مء واعمرؾَم وقمغم َُمـ ىمبٚمَ  ،ٜم٤م ًم٦م قمغم ٟمبٞم  ائع اعمٜمز  اًمنّم  مجٞمعِ  إسمٓم٤ملِ 

 ُمـ إظمب٤مراًمقُ  ٌم ًمٕمدمِ سمذًمؽ ُمستٚمزِ 
ٍ
ًم٦م، اعمٜمز   اهللِ قمٚمٞمٝم٤م يمت٥ُم  اًمتل اؿمتٛمٚم٧ْم  ،صمقق سمٌمء

 ُمٜمٝم٤م ذًمؽ إيامنٌ تّمّقر ُمع يُ  ومال
ٍ
ف ابإيامن وصّحتِ  أّن ذطَ ُمع ،وشمّمديٌؼ ضم٤مزٌم سمٌمء

ُأٟمِزَل إمَِم ُأٟمِزَل إًَِمْٞمٜم٤َم َوَُم٤م﴿ىُمقًُمقْا آَُمٜم ٤م سم٤ِمهللِ َوَُم٤ماًمتّمديُؼ اجل٤مزُم سمجٛمٞمع ذًمؽ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ُأويِتَ ُُمقؾَمك َوقِمٞمَسك َوَُم٤م ُأويِتَ إسِْمَراِهٞمَؿ َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ َوإؾِْمَح٤مَق َوَيْٕمُ٘مقَب َوإؾْمب٤َمِط َوَُم٤م

ِْؿ َٓ  هب  ُق سَملْمَ اًمٜم بِٞم قَن ُِمـ ر  ـُ ًَمُف ُُمْسٚمُِٛمقنَ ُٟمَٗمر  ٜمُْٝمْؿ َوَٟمْح * وَم٢مِْن آَُمٜمُقْا سمِِٛمثِْؾ َُم٤م آَُمٜمتُؿ سمِِف  َأطَمٍد ُم 

ْقْا وَم٢مِٟم اَم  إِن شَمَقًم  ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمُؿ  ُهْؿ ذِم ؿِمَ٘م٤مٍق وَمَسٞمَْٙمِٗمٞمَٙمُٝمُؿ اهللُوَمَ٘مِد اْهَتَدوْا و   َوُهَق اًمس 

ذم مجٞمع  ف ٝمؿ أمجٕملم ىمد اشّمٗم٘مقا قمغم صدىمِ يمٚم   َؾ ؾُم [: وّٕن اًمر  137، 136]اًمب٘مرة:

 ؿمؽ   ؾ، وٓؾُم شمٕم٤ممم شمٙمذيب٤ًم جلٛمٞمع اًمر   اًمٙمذب ُمـ اهللىمقعسمقُ  ف، ومحٞمٜمئٍذ يٙمقن اًم٘مقُل يمالُمِ 

 اهللِ شمٕم٤ممم وشمّمديِؼ  هللِ ؾِ ؾُم اًمر   سملم شمّمديِؼ  ورٌ يٚمزم ذم ذًمؽ دَ  هبؿ، وَُٓمـ يٙمذ   ذم يمٗمرِ 

شمٕم٤ممم  ؾ هللِؾُم اًمر   سم٤معمٕمجزة شمّمديٌؼ سم٤مًمٗمٕمؾ، وشمّمديَؼ  ؾ سم٤معمٕمجزات: ّٕن اًمتّمديَؼ ؾُم ًمٚمر  

 .(1)"ػاعمقاىمِ " وّضحف ص٤مطم٥ُم  ٧م اجلٝمت٤من، يمامقل، وم٤مٟمٗمٙمّ شمّمديٌؼ سم٤مًم٘مَ 

مم قماّم ؾمبح٤مَٟمف وشمٕم٤م-رىم٦م اًمْم٤مًّم٦م ذم دمقيز اًمٙمذب قمغم اهلل هذه اًمٗمِ  وأُّم٤م اؾمتٜم٤مدُ 

ّم٤مة، ومٝمق اؾمتٜم٤مٌد اهلل ًمٚمٕمُ  ذم وقمٞمدِ  سمٕمض إئّٛم٦م اخلٚمَػ  إمم دمقيزِ  -قُمُٚمّقًا يَمبػِماً  ي٘مقًمقن

إذا يم٤من ذًمؽ  ،ّم٤مةُمِمتٛمٌؾ قمغم وقمٞمٍد ًمبٕمض اًمٕمُ  ذقمل   وٟمص   آي٦مٍ سم٤مـمٌؾ: ّٕن يمؾ  

ًم٘مقًمف  :ي٥مرَ  شمٕم٤ممم سمال اهللِ سمٛمِمٞم٦مِ  دٌ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومٝمق ُم٘مٞم   أو اًمٜمص   ذم شمٚمؽ أي٦مِ  اًمققمٞمدُ 

َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م﴿إِن  اهللَ َٓ شمٕم٤ممم:   [.48س٤مء:]اًمٜمّ  َذًمَِؽ عمَِـ َيَِم٤مُء ُدونَ َيْٖمِٗمُر َأن ُينْمَ

                                                          

 .116صـ ، 8، اجلزء 7ذم اًمّمٗم٤مت اًمقضمقدّي٦م، اعم٘مّمد  4ذم ابإمهّٞم٤مت، اعمرصد  5اعمقىمػ  "اعمقاىمػ" (1)
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واعم٘مّٞمد ومٞمٝم٤م  ٞمدُ واطمدة، وم٤مًم٘مَ  زم: ومألّٟمف صٗم٦مٌ زَ ٗمز إَ ف اًمٜمّ ٔمر إمم يمالُمِ أُّم٤م سم٤مًمٜمّ 

يٗمؽمىم٤من  ٞمدُ واًم٘مَ  ل، وم٤مبإـمالُق ٔمر ًمٚمقطمل اعمٜمز  وأُّم٤م سم٤مًمٜمّ  ،يٗمؽمىم٤من دًا ٓسمَ ًٓ وأَ زَ جمتٛمٕم٤من أَ 

د ُمٜمٝم٤م، يمام هل قمغم اعم٘مٞم   ومٞمٝم٤م حمٛمقٌل  ٍؼ ُمٓمٚمَ ٝم٤م، ويمؾ  واومؽماىمِ  د أي٤مِت سمحس٥م شمٕمد  

 -فضمّؾ ؿم٠مٟمُ -اًم٘مقل سم٤مًمٙمذب قمغم اهلل  زومُ هذا ًمُ تّمّقر ُمع٦م، ومٙمٞمػ يُ إصقًمٞمّ  اًم٘م٤مقمدةُ 

 ....!يّمٗمقنقمغم ُم٤م ٤منُ اعمستٕم واهللُ !اًمققمٞمد؟ َُمـ ي٘مقل سمجقاز ظمٚمِػ  قمٜمد

: "اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمؼماهلم"اعمذيمقر ذم يمت٤مسمف اًمذي ؾماّمه سمـ ٙمقهلٜمْ رؿمٞمد أمحد اًمٙمَ وأُّم٤م ىمقل 

ٚمؿ قمِ  ذم ؾمٕم٦مِ  ٟمص  ىمٓمٕمل   اعمقت سم٤مًمٜمّص، وأي  ِؽ ٞمٓم٤من وُمٚمَ ًمٚمِم   ٚمؿ صمبت٧ْم ذم اًمٕمِ  ٕم٦مَ إّن هذه اًمس  "

 :لمُمـ وضمٝمَ  ومٝمق يمٗمرٌ  ....إًمخ (1)"ّمقص مجٞمٕم٤ًم وُيثب٧م ذكٌ سمف اًمٜم   ك شمرد  طمتّ   اهلل رؾمقلِ 

ل: وهذا  ،اًمٕمٚمؿ دوٟمف  واؾمعُ  ذم أّن إسمٚمٞمَس  أّٟمف سيٌح  الوجه الو 

 .اؾمتخٗم٤مٌ  سيٌح سمف 

يم٤ًم، وىمد ٟمّص ِذ  اهلل  ٚمؿ ًمرؾمقلاًمٕمِ  ؾمٕم٦مِ  أّٟمف ضمٕمؾ إصمب٤مَت  والوجه الثاين:

 هق ُمـ ُم٤م ـ ضمٕمَؾ اهلل يم٤مومٌر، وأّن ُمَ  سمرؾمقل أّن َُمـ اؾمتخػ   :اعمذاه٥م إرسمٕم٦م قمغم أئّٛم٦مُ 

 يم٤مومٌر. ،يم٤ًم ويمٗمراً ابإيامن ِذ 

بل اعم٘مّدؾم٦م اًمٜمّ قمغم ذات  صّح احلٙمؿُ إن": قيقمكم اًمت٤مٟمْ  أذ وأُّم٤م ىمقل 

اًمٖمٞمقب أم سمٕمَض  أَ  ؟قمٜمف أّٟمف ُم٤مذا أراد هبذا وم٤معمس١موُل  -يدٌ يمام ي٘مقل سمف زَ -ٚمؿ اعمٖمٞمب٤مت سمٕمِ 

ٚمؿ هذا اًمٕمِ  : وم٢مّن ُمثَؾ !ؾم٤مًم٦م؟٦ٍم ومٞمف حلرضة اًمرّ ظمّمقصٞمّ  ، وم٠مي  أراد اًمبٕمَض  يمّٚمٝم٤م؟ وم٢من

 (2)"ٝم٤مئؿوجمٜمقن، سمؾ جلٛمٞمع احلٞمقاٟم٤مت واًمبَ  صبٍل  ، سمؾ ًمٙمؾ  ٛمروٍ وقمَ  يدٍ طم٤مصٌؾ ًمزَ 

                                                          

 .55صـ اًمٖمٞم٥م،بح٨م قمٚمؿُم "اًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م"( 1)

 .13صـ "طمٗمظ ابإيامن"( 2)
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 اهلل  اؾمتخٗم٤موم٤ًم سمرؾمقل أّٟمف يمٗمٌر سيٌح سم٤مبإمج٤مع: ّٕٟمف أؿمد   :ف أيْم٤مً ومحٙمٛمُ  ....إًمخ

ف وًمٕمٜمتِ  اهللًِمٖمْم٥مب٤ًم قضمِ ومم، وُمُ ٤مسم٘م٦م، ومٞمٙمقن يمٗمرًا سمٓمريؼ إَ رؿمٞمد أمحد اًمّس  ُمـ ُم٘م٤مًم٦مِ 

 ﴿ىُمْؾ َأسم٤ِمهللِ َوآَي٤مشمِِف َوَرؾُمقًمِِف يُمٜمُتْؿ شَمْسَتْٝمِزُئقنَ يرون سم٘مقل شمٕم٤ممم: ؿ ضمدِ يـ، ومٝمُ اًمد   إمم يقم

 [.66، 65]اًمتقسم٦م: إِياَمٟمُِٙمْؿ شَمْٕمَتِذُروْا ىَمْد يَمَٗمْرشُمؿ سَمْٕمدَ * َٓ 

ٜمٞمٕم٦م، اًمِّم  ُت قمٜمٝمؿ هذه اعم٘م٤مٓ صمبت٧ْم إن ،ه١مٓء اًمِٗمَرق وإؿمخ٤مص هذا طمٙمؿُ 

 دٟم٤من، وأند وًمد قمَ ؾمٞم  سمسٜم٦ّمِ  ِؽ ٜم٤م قمغم ابإيامن، واًمتٛمس  تَ يثب  احلٜم٤ّمن اعمٜم٤ّمن أن ومٜمس٠مل اهللَ

إزُم٤من،  ىدَ ُمَ  ٝم٤م اًمب٤مـمٚم٦مِ ٗمقس وأوه٤مُمِ س اًمٜمّ ؾم٤موِ ٞمٓم٤من، ووَ ٜم٤م ُمـ ٟمزهم٤مت اًمِم  حيٗمٔمَ 

 دٟم٤م حمّٛمدٍ ك قمغم ؾمٞم  ؿ وسم٤مرَ ُم٠مواٟم٤م ذم ومسٞمح اجلٜم٤من، وصغّم اهلل شمٕم٤ممم وؾمٚم   جيٕمَؾ  وأن

 .!اًمٕم٤معملم، واحلٛمد هلل رّب ابإٟمس واجل٤منّ ؾمّٞمد

  ف اعمٜمجلرسم   إمم قمٗمقِ  ف اعمحت٤مُج أُمر سمٙمت٤مسمتِ 

 جين  زأ البأ  يـيالسي د أمحد بن السي د إسامعيل احلسأ 

 الة واًمتحّٞم٦مّي٦م، قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّّم اًمؼَم سمٛمديٜم٦م ظمػم ٦م٤مدة اًمِم٤مومٕمٞمّ ُمٗمتل اًمّس 
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تقريظ

مة الشوخ   ن حفوظبن حممد بن سامل ب (1)عيل ادشهوراحلبوب  العّلا

                                                          

ديـِة ُوًمَِد سمؿاًمعّّلمة اًمداقمقة اًمػؼقه احلبقب قمكم اعمشفور سمن حمؿد سمن ؾمامل سمن طمػقظ سمن قمبد اهلل.  (1)

مة شمرسمقة صاحلة، حتت رقماية أسمقه احلبقب اًمعّّل  ى، وشمرسمه1131رمضان  11شمريم، يوم إطمد 

بار ه، وقمن يمِ سمقه وضمدّ أأظمذ اًمعؾم قمن  قه ًمؾعؾوم:أظمذه وشمؾؼّ  اًمداقمقة اًمشفقد حمؿد سمن ؾمامل.

مة اعمفا،، قمؾوي سمن قمبد اهلل سمن ؿمفا، مشايخ سمؾدة شمريم ذم وىمته، ومؿـفم احلبقب اًمعّّل 

اًمؼرآن اًمؽريم ذم  وأيمؿل طمػظَ  غوي قمؿر سمن قمؾوي اًمؽاف.مة اًمؾ  واحلبقب اًمعّّل ، يناًمد

ىمرأ ومقه قمغم اًمشقخ حمػوظ  ه.1133واًمتحق سمرسماط شمريم اًمعؾؿي قمام  ِمْعّلَمِة أيب مريم سمؽميم.

مديـة اًمشحر ذم  ه إممأرؾمؾه واًمدُ ه 1111ذم قمام  صممّ ، واًمشقخ ؾمامل سمن ؾمعقد سُمؽػم، سمن قمثامن

ي اًمعؾم قمـد احلبقب قمبد اهلل سمن قمبد اًمرمحن اسمن اًمشقخ أيب سمؽر سمن رضموت، ًمتؾؼّ ؾماطمل طم

قماد إمم مديـة شمريم واًمتحق سماعمعفد اًمػؼفي سمؿديـة شمريم  صممّ  يه كحو ؾمـة،ؾمامل، ومؽث ًمدَ 

اس(، ب سمعطّ محد )اعمؾؼ  أأظموه: احلبقب و ه.1111ودرس ودّرس ومقه سمضع ؾمـوات إمم قمام 

مة قمؿر من أسمـا  اًمشفقد احلبقب حمؿد حلبقب ؾمامل، واحلبقب اًمعامل اًمعّّل واحلبقب قمبد اهلل، وا

ؾمػره  طمػاد صاطمب اًمؽرامة احلبقب طمسلم سمن ومخر اًموضمود.أمن  ،سمن ؾمامل سمن طمػقظ

ر إمم احلرملم اًمنميػلم قمام ن ؾماومَ وظمّلل ومؽمة إىمامته سموادي دوقمَ  ًمؾحرملم اًمنميػلم:

ومـفم:  ،اًمعؾام  هـاك ، وأظمذ قمن أضمّل ًمؽوكلم د إدا  اًمـ ُسَؽلم، وزيارة ؾمقّ ه 1113

بي، د حمؿد أملم يُمتد قمؾوي سمن قمباس اعماًمؽي، واًمسقّ اًمشقخ حمؿد اًمعريب اًمتّباين، واًمسقّ 

م ؾمـة ال اعمؽّر ؿموّ  1وشمورّم احلبقب قمكم اعمشفور  واًمشقخ طمسن سمن حمؿد مّشاط، وهمػمهم.

ـاىمب وأؾماكقد احلبقب اًمعّّلمة قمكم مـحة اإلًمه احلػقظ ذم م"اكظر: خمترص يمتا،: ) .ه1441

 – رسماط اعمصطػى سماًمشحرراسمط: . و111-11، صـ"اعمشفور سمن حمؿد سمن ؾمامل سمن طمػقظ

 .(ًمؾدراؾمات اإلؾمّلمقة اًمقؿن،
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احلؿد هلل، وكسلًمه اهلداية واًمتوومقق ًمؾصوا،، واحلػظ من إهوا  واًمغواية 

ّلُم قمغم ؾمّقدكا حمؿٍد، وقمغم آًمه وصحبه وشماسمعِ وؾُم  ّلُة واًمس  قفم و  أدا،، واًمص 

 سمإطمساٍن إمم يوم اعمآ،، وسمعد:

ى  "شَمِرْيم"ّدم إمم جمؾس اإلومتا  سمـومؼد ىم طُمسام احلرَملم قمغم َمـَْحر اًمؽػر "اًمؽتا، اعمسؿ 

 ة، مـفا:ًمؾشقخ أمحد رضا ظماْن، وسمعد شملّمؾه وىمرا شمه اشّمضح ًمـا، أكّه رّد قمغم آرا  ضاًمّ  "واعملَم

الً:[ ...إمم آظمر ما ذم  "أّكه يامصمل ًمؾؿسقح"همّلم أمحد اًمؼادياين:  اّدقما ُ  ]أوا

 .193ة اًمصػح

ؾماًمة ذم ىموًمه: بوّ ه سماّدقما  اًمـُ شمرصيُ  ثاىوًا: ه ذم هو اًمذي أرؾمل رؾموًمَ "ة واًمرِّ

 .191...إمم آظمر ما ذم صػحة  "ىماديان

...إمم  "كزل إّكا أكزًمـاه سماًمؼاديان وسماحلّق "قمؾقه:  ه أّن ممّا كّزل اهللُزقمؿُ  ثالثًا:

 .191آظمر ما ذم صػحة 

ا سمَِرؾُموٍل َيْلِِت ﴿سمه اسمن اًمبتول ذم آية: ه سملّكه هو اًمذي سمنّم زقمؿُ  رابعًا: ً َوُمَبنمِّ

 .191صػحة  ،[3]اًمصف:  ﴾ِمْن سَمْعِدي اؾْمُؿُه َأمْحَدُ 

ه ًمـػسه قمغم يمثػٍم من إكبقا  واعمرؾَمؾلم، وظمصوصًا قِمقسى شمػضقؾُ  وخامسًا:

ّلم-  .191، يمام رشح ذم يمّلمه سمإُرُدو، يمام ذم صػحة رىمم -قمؾقه اًمس 

ديؼ -قمؾقه اًمسّلم-ه اعمعايَب ًمعقسى تُ كسب  وسادسًا: ة مريم، يمام ذم وأّمه اًمصِّ

 .191، 191صػحة 
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ًمقَل قمغم كُ كػقُ  وسابعًا:  .191ظمّلومه، يمام ذم صػحة  بّوة قمقسى، وإصمباُت ه اًمد 

 ،ركبٌي آظَم  بي إومضؾقة ًمؾخامتقة، وسملّكه ًمو طمدث سمعد اًمـّ  إكؽارُ  وثامنًا:

 .444، 199ة خيّل ذًمك سمخامتقته، يمام ذم صػح مل

ؾمبحاكه -ىمول َمن ىمال: إّن َمن يؽذ، قمغم اهلل شمعامم سماًمػعل، ويرّصح أّكه  وتاسعاً:

 .441، 444إمم آظمر ما ذم صػحة  ، وصدرْت مـه هذه اًمعظؿةُ ىمد يمذَ،  -وشمعامم

د ذم ؾمعِة قمؾم  إصمباُت  وعارشًا: د  عة ذم اًمعؾم إلسمؾقس ومَؾك اعموت، واًمؽم  اًمسِّ

 .444سمصػحة  اهلل  رؾمولِ 

بقان واعمجاكلم  قمغم اًمـّبي  آضمؽما ُ  واحلادي عرش: سمتسوية قمؾِؿه سمعؾم اًمصِّ

 وهمػم ذًمك من اًمشبه.... .441واحلقواكات واًمبفائم سمصػحة 

واضمفة آرا  ومِرٍق ضاًّمة، ى عمُ ومجزاه اهلل ظمػماً، طمقث أكّه ىمام سمعؿٍل ضمؾقل، وشمصد  

فده، ى ضُم يمّل مسؾٍم ومسؾؿٍة، أن يبذَل ىُمصارَ  ؿمّك أّن اًمؼقاَم سمؿثل هذا اًمعؿل ممّا جيب قمغم وٓ

 ى اهللُ اًمشقَخ أمحد رضا ظماْن اعمذيمور ظمػَم اجلزا .ي عمثل ذًمك، ومجزَ ه ذم اًمتصدّ ويمّؾام ُيؿؽـه سمذًمُ 

َر  جيوز اًمت عؿقم سماًمؽػر، وٓ جيوز ٕيِّ  وٓ يػوشمـا أن كـبَّه قمغم أّكه ٓ أطمٍد أن يؽػِّ

ّٓ سمعد صمبوت يمػِره، سملد  ًّمٍة ىمطعقٍّة ٓ حتتؿل اًمتلويل، واهلل أقمؾم سماًمصوا،.ؿمخصًا إ

 هـ 1411رضمب احلرام  11طمّرر سمؽميم سمتاريخ 

 صادر قمن جمؾس اإلومتا  سمؽميم

 شموىمقع رئقس اعمجؾس

 عيل ادشهور بن حممد بن سامل بن حفوظ
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 تقريظ

 اًمقؿن – قدمػتي احلـػقة سمؿديـة زسمِ 

 مي  ز  صالح حممد ك   (1)قاسمالشوخ 

 
 ،ؾلموإمام اعمرؾَم  ،ّلم قمغم ظماشمم اًمـبقلمّلة واًمّس واًمّص  ،اًمعاعملم د هلل رّ، احلؿ

  :ا سمعدأمّ  ،ينإمم يوم اًمدّ  واًمتاسمعلم هلم سمإطمسانٍ  ،وقمغم آًمه وصحبه أمجعلم دكا حمؿدٍ ؾمقِّ 

                                                          

ًمد وُ  .ريديمه ىماؾمم سمن صاًمح سمن حمؿد سمن أمحد سمن اًمػؼقه قمبد اهلل يمزيم احلـػي اعماشمُ اًمشقخ اًمعّّل  (1)

اكتؼل  ن صممّ آم( طمػظ اًمؼر1933)  ه1113َزسمِقد اعمحروؾمة ذم قمام ذم ىمرية اًمؽمسمة ضمـو، مديـة 

ادمه إمم مديـة  صممّ  ،أيمؿل اًمؼران اًمؽريم هـاك ،قد اعمحروؾمةسمِ سمه واًمده إمم اًمَرْيِؿَقه همر، مديـة زَ 

قمغم يد اعمػتي  ودرس ومؼه اإلمام إقمظم أيب طمـقػة اًمـعامن ، قد اعمحروؾمة واشمصل سمعؾامئفاسمِ زَ 

و إصول  ويمذًمك إمفات اًمسّت  .قدي احلـػي سمِ اًمؼادر اًمزَ  أؾمد محزة قمبدىمايض اًمؼضاة 

 واًمعروض واًمبديع واًمبقان ف و اًمبّلهمةواًمتػسػم و مصطؾح احلديث واًمتجويد واًمـحو واًمرص  

 معفد اًمعؾؿقة سماعمعاهد واًمتحق . اًمغزازم اإلمام ورؾمائل إد، وقمؾوم واعمـطق واًمؼواذم

س يمان ياًمذ اًمَزسمِقدي اعمرشمىض ج واًمتحق سمؽؾقة احلديدة ضمامعة ختّر  صممّ  .ةً قد يماومّ سمِ زَ  قمؾام ُ  ومقه يدرِّ

ؾماً  ًمؾعؾم ُمواصّلً  َزسمِقد ذم مؽَث  وسمعدها صـعا   محزة أؾمد اًمعّّلمة ؿمقخه سمعد ومقفا، ومػتقاً  ومدرِّ

مة طمسلم ومن مشاخيه اًمذين أظمذ اًمعؾوم واإلضمازات قمؾقفم اًمشقخ اًمعّّل  اًمَزسمِقدي، اًمؼادر قمبد

مة واًمشقخ اًمعّّل  ،لاعمػتي حمؿد ؾمؾقامن اإلدرييس إهدَ  اًمعّّلمة واًمشقخ ،حمؿد قمثامن اًموصايب

واًمشقخ  ،لمة حمؿد قمكم إؾمامقمقل اًمبطاح إهدَ واًمشقخ اًمعّّل  ،لأمحد سمن داود اًمبطاح إهدَ 

ومل يزل اًمشقخ خيدم  ،مة قمكم حمؿد ىمّل احلـػي واًمشقخ اًمعّّل  ،مة قمكم حمؿد واصلاًمعّّل 

 .!آملم ،اهبا طمػظه هلل شمعامم ومتعـا اهلل سمه وسمحقاشمهاًمعؾوم اًمنمقمقة وـمّّل 
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ذم  أن أكظرَ  ،هوًمقس ذم ظمؾدي خماًمػتُ  ،ه قمكم  إضماسمتُ ن شمتعلّم ي مَ ومؼد ـمؾب مـّ 

ة ًمإلمام اهلاُمم إمام أهل اًمسـّ  "سام احلرملم قمغم مـحر اًمؽػر واعملمطُم "ـة سمؾماًمة اعمساّم اًمرّ 

داومع واعمُ  ،ؾلمد اعمرؾَم وقماؿمق ؾمقّ  ،ؿمقخ اإلؾمّلم واعمسؾؿلم ،ينة واًمدّ طماومظ اعمؾّ  ،واجلامقمة

 ،هس اهلل س  دّ ىمَ - احلـػي اًمؼادري اإلمام أمحد رضا ظمانْ  ،ؾلمقمن طمقاض إكبقا  واعمرؾَم 

وريض  ،اجلزا  قمن اإلؾمّلم واعمسؾؿلم ظمػمَ  وضمزاه اهللُ ،واًمعامّ  اّص سمه وسمعؾومه اخل وكػعَ 

بقلم مع اًمـّ  ،هإقمغم مؼامَ  ردوَس وضمعل اًمػِ  ،اإليمرام ه همايةَ وأيمرمَ  ،ضااًمرِّ  قمـه أطمسنَ 

ؾماًمة اًمؽؾقل ذم اًمرّ  ظر اًمعؾقل واًمػؽرَ ومحقـئٍذ ؾَمـحت اًمـّ  -ّلمؾلم ذم دار اًمّس واعمرؾَم 

 ،سملهمغم من اجلقاد وأضمادَ  ،عٍ ؿماٍف مؼـِ  امم ىمد أضما، سمبقانٍ اإلمام اهل وموضمدُت  ،اعمذيمورة

 يمل    أنّ وسملّم  ،اًمتي هي ذم اعمذهب معتؼمة اًمؽتَب  وسدَ  ،قمؾقفا همؼمة ضموهٍ قمن وُ  ويمشَف 

ر أؿمقا  هي ذم وىمّر  ،سمقؼلم ه يماومرٌ أكّ  ،ينمن رضوريات اًمدّ  ر ؿمقئاً ًمّلؾمّلم وهو يـؽِ  عٍ مدّ 

 ،ػافمًا قمغم قمؼائد أهل آؾمّلمطمِ  ؛ومقفا من اًمبقان دّ وٓسم ،فا ظمطر وهامّ احلؼقؼة موضوقمُ 

ر ًمـػسه ظِم ومل يدّ  ،هلذا اإلمام اًمذي مل يلُل ضمفداً  اعمعاضدةُ  اإلؾمّلم،ومؽان ًمزامًا قمغم قمؾام  

ع ومل يدَ  ،ينودمؾو قمن اًمؼؾب اًمّر  ،متأُل اًمعلم ى أحتػـا سمرؾماًمةٍ ومل هيدأ ًمه سماٌل طمتّ  ،وؾمعاً 

 دي اًمضال  وَت  ،ف اًمعادَل ة شمؽػي اعمـِص شمـبقفات ٓزمة رضوريّ و ،جمال أي   ر اًمضاّل ًمؾؿـؽِ 

 .ؾػه سماـملمن ظَم  يه وٓيلشمقه من سملم يدَ  وشُمسعػه سماًمذي ٓ ،اًمسائل

ؾة جلفَ ا ه إطمؽام ضدّ شموضّم  اهلامم ًمؾػؼفا  يمقَف  اإلمامُ  وىمد أضا َ  ؟يمقف ٓ

ر واعمجاًمس وقمغم اعمـاسمِ  ،واًمتحذير مـفم واًمتـػػم قمـفم سماًمبقان واًمبـان ،اًمطغام

عاين مـه اإلؾمّلمقة شمُ  ةُ زاًمت إمّ  اًمذي ما ،واعمحاومل ىمطعًا ودومعًا خلطر ضمفؾفم

 !.ـا اهلل وكعم اًمويمقلطمسبُ  ،مان إمم أنمن ذًمك اًمزّ  ،اًمويّلت
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 ةِ ك سمسـّ واًمتؿس   ،ـا قمغم اإليامنتَ أن يثبِّ  ،انه إمم اهلل اًمؽريم اعمـّ كتوضّم  وظمتاماً 

ػوس وأوهامفا ووؾماوس اًمـ   ،ـا من كزهمات اًمشقطانيػظَ  وأن ،ند وًمد قمدكاؾمقّ 

واعمسؾؿلم ذم  ملواكا وأطمباسمـا وإمامـا أمحد رضا ظمانْ  وأن جيعَل  ،ى إزماناًمباـمؾة مدَ 

أهل اًمػضل  - اهلل قمؾقه وقمغم آًمه وصحبهصغّم - دكا حمؿدٍ مع ؾمقّ  ،ومسقح اجلـان

دكا م قمغم ؾمقِّ  اهلل وؾمؾّ وصغّم  ،اًمعاعملم رّ، واحلؿد هلل  ،طمقماًمرّ  ه هو اًمؼمّ إكّ  ،واًمعرومان

 وقمغم آًمه وصحبه أمجعلم. حمؿدٍ 

 قاسم صالح حممد كزيم 

 اًمقؿن - قدسمِ مػتي احلـػقة سمؿديـة زَ 

 ه1444ومم ادي إمُج  11

 

 

 

     
 



 

 

 ةعلمي  فهارس 



 

 



 394 ةاآليات القرآنّي فهرس

 

 ةفهرس اآليات القرآني  

 الصفحة ورةالس   رقمها اآلية

ْثؾِفِ  ـ مِّ  165 البؼرة 32 َفْلُتقْا بُِسقَرٍة مِّ

ـَ  ْت لِْؾَؽوفِِري  232 البؼرة 32 ُأِظدَّ

 131 البؼرة 26 ُقْؾـَو َيو آَدمُ 

 131 البؼرة 23 ُقْؾـَو اْهبُِطقاْ 

ُبقْا بِآَيوتِـَو ُأوَلـِئَؽ  ـَ َكَػروْا َوَكذَّ ِذي َوالَّ

 َأْصَحوُب الـَّوِر ُهْؿ فِقَفو َخولُِدونَ 

 

23 

 

 البؼرة

 

39 

وِِلَوِت ُأوَلـ ـَ آَمـُقْا َوَظِؿُؾقْا الصَّ ِذي ِئَؽ َوالَّ

 َأْصَحوُب اْْلَـَِّي ُهْؿ فِقَفو َخولُِدونَ 

 

33 

 

 البؼرة

 

39 

ـَ آَمـُقْا َٓ َتُؼقُلقْا رَ  ِذي َو الَّ اِظـَو َوُققُلقْا َيو َأُّيه

 اكُظْرَكو

 

132 

 

 البؼرة

 

365 

َقوُلقْا َكْعُبُد إََِلََؽ َوإَِلَف آَبوِئَؽ إِْبَراِهقَؿ 

 َوإِْشََمِظقَؾ َوإِْشَحوَق 

 

122 

 

 البؼرة

 

336 

ُققُلقْا آَمـَّو بِوهللِ َوَمو ُأكِزَل إَِلْقـَو َوَمو ُأكِزَل إََِل 

وَق َوَيْعُؼقَب إِْبَراِهقَؿ َوإِْشََمِظقَؾ َوإِْشحَ 

َوإْشَبوِط َوَمو ُأوِِتَ ُمقَشك َوِظقَسك َوَمو ُأوِِتَ 

ـُْفْؿ  ُق َبْْيَ َأَحٍد مِّ ِْؿ َٓ ُكَػرِّ ِّبِّ الـَّبِقهقَن ِمـ رَّ
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ـُ َلُف ُمْسؾُِؿقنَ  * َفنِْن آَمـُقْا بِِؿْثِؾ َمو  َوَكْح

ْقْا َفنِكَََّم  إِن َتَقلَّ ِِ آَمـُتؿ بِِف َفَؼِد اْهَتَدوْا وَّ  ُهْؿ 

ِؿقُع اْلَعؾِقؿُ   ِصَؼوٍق َفَسَقْؽِػقَؽُفُؿ اهللُ َوُهَق السَّ

 

125، 

129 

 

 

 البؼرة

 

 

233 

ـَ آَتقْـَوُهُؿ اْلؽِتَوَب َيْعِرُفقَكُف َكََم َيْعِرُفقَن  ِذي الَّ

ـُْفْؿ َلقَْؽتُُؿقَن اِْلَؼَّ َوُهْؿ  أَْبـَوءُهْؿ َوإِنَّ َفِريؼًو مِّ

 نَ َيْعَؾُؿق

 

 

125 

 

 

 البؼرة

 

 

235 

ـَ الـَّورِ   232 البؼرة 159 َوَمو ُهؿ بَِخوِرِجَْي ِم

 139 البؼرة 136 ُيِريُد اهللُ بُِؽُؿ اْلُقْسَ 

 213 البؼرة 136َوَٓ ُتْؾُؼقْا بَِلْيِديُؽْؿ إََِل التَّْفُؾَؽيِ 

ِذي َيْشَػُع ِظـَْدُه إَِّٓ بِنِْذكِفِ   193، 153 البؼرة 366 َمـ َذا الَّ

 166 البؼرة 335 ُيَؽؾُِّػ اهللُ َكْػسًو إَِّٓ ُوْشَعَفو َٓ 

ـَو َٓ ُتِزْغ ُقُؾقَبـَو َبْعَد إِْذ َهَدْيَتـَو َوَهْى َلـَو ِمـ  َربَّ

وُب  ًَ اْلَقهَّ ُدكَؽ َرْْحًَي إِكََّؽ َأك  لَّ

 

3 

 

 آل ظؿران

 

239 

بِْبُؽُؿ اهللُ بُِعقِِن ُُيْ  321 آل ظؿران 21 َفوتَّ

َرِك َواْصَطَػوكِ َيو مَ   332 آل ظؿران 23 ْرَيُؿ إِنَّ اهللَ اْصَطَػوِك َوَضفَّ

ْكقَو َوأِخَرةِ  ِِ الده  321 آل ظؿران 26 َوِجقفًو 

ـَو آَمـَّو بََِم  ُشقَل َفوْكُتبْـَو َمَع أَ َربَّ َبْعـَو الرَّ ًَ َواتَّ كَزْل

ـَ  وِهِدي  الشَّ

 

62 

 

 آل ظؿران

 

223 

َـّ بِِف وَ  كَّفُ َلُتْمِمـُ  236 آل ظؿران 31َلَتـُُصُ
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َوَمـ َيْبَتِغ َغْرَ اإِلْشاَلِم ِديـًو َفَؾـ ُيْؼَبَؾ ِمـُْف 

ـَ  ي ـَ اْْلَوِِسِ ِِ أِخَرِة ِم  َوُهَق 

 

36 

 

 آل ظؿران

 

225 

ـِ اْلَعودَِْيَ فننَّ   35، 36 آل ظؿران 39 اهلل َغـِلٌّ َظ

ْت لِْؾُؿتَِّؼْيَ   232 آل ظؿران 122 ُأِظدَّ

َـّ اهللَ َومَ 
و َكوَن اهللُ لُِقْطؾَِعُؽْؿ َظَذ اْلَغْقِى َوَلؽِ

ُشؾِِف َمـ َيَشوءُ  َتبِل ِمـ ره  ََيْ

 

193 

 

 آل ظؿران

 

266 

ِِ اْلُبُققِت َحتََّك  َـّ  َفنِن َصِفُدوْا َفَلْمِسُؽقُه

َـّ َشبِقالً  ُ َـّ ادَْْقُت َأْو ََيَْعَؾ اهللُ ََل وُه  َيَتَقفَّ

 

16 

 

 الـسوء

 

139 

َ َلُؽؿْ يُ   139 الـسوء 35 ِريُد اهللُ لُِقَبْيِّ

اَلةَ   262 الـسوء 22 َٓ َتْؼَرُبقْا الصَّ

 262 الـسوء 22َوَأكُتْؿ ُشَؽوَرى

َك بِِف َوَيْغِػُر َمو ُدوَن  إِنَّ اهللَ َٓ َيْغِػُر َأن ُيْْشَ

 َذلَِؽ دَِـ َيَشوءُ 

 

23 

 

 الـسوء

 

153 

ُْؿ إِذ طََّؾُؿقاْ   363، 361 الـسوء 52 َأكُػَسُفْؿ َجآُؤوكَ  َوَلْق َأَّنَّ

 ِِ ُؿ ادَْْقُت َوَلْق ُكـُتْؿ  َأْيـَََم َتُؽقُكقْا ُيْدِركؽه

َشقََّدةٍ   ُبُروٍج مه

 

93 

 

 الـسوء

 

391 

ـَ اهللِ َوَمو َأَصوَبَؽ  ـْ َحَسـٍَي َفِؿ و َأَصوَبَؽ ِم مَّ

 ِمـ َشقَِّئٍي َفِؿـ كَّْػِسَؽ 

 

93 

 

 الـسوء

 

133 

ـْ ُيطِ  ُشقَل َفَؼْد َأَضوَع اهللَمَّ  322 الـسوء 33 ِع الرَّ
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ـَ اهللِ َحِديثوً  ـْ َأْصَدُق ِم  252 الـسوء 39 َوَم

 233 الـسوء 126َفاَل َتتَّبُِعقْا اَْلََقى َأن َتْعِدُلقاْ 

 232 الـسوء 169 َوَمو َقَتُؾقُه َوَمو َصَؾُبقُه َوَلـؽِـ ُصبَِّف ََلُؿْ 

 232 الـسوء 169 َوَمو َقَتُؾقُه َيِؼقـوً 

َفَعُف اهللُ إَِلْقفِ   232 الـسوء 163 َبؾ رَّ

ُشؾِ  ٌي َبْعَد الره  229 الـسوء 156 لَِئالَّ َيُؽقَن لِؾـَّوِس َظَذ اهللِ ُحجَّ

ُْؿ َقْقٌم َّٓ َيْعِؼُؾقنَ   232 ادوئدة 63 َذلَِؽ بَِلَّنَّ

ُْؿ ِظَبوُدَك َوإِن َتْغِػرْ  ِّْبُْؿ َفنَِّنَّ ََلُْؿ َفنِكََّؽ  إِن ُتَعذِّ

ًَ اْلَعِزيُز اِْلَؽِقؿُ   َأك

 

113 

 

 ادوئدة

 

133 

ُؾََمِت َوالـهقرَ   35 إكعوم 1 َوَجَعَؾ الظه

ْْحَيَ   191 إكعوم 13 َكتََى َظَذ َكْػِسِف الرَّ

ْْحَيَ  ُؽْؿ َظَذ َكْػِسِف الرَّ  169 إكعوم 62 َكَتَى َربه

 33 إكعوم 92 َٕبِقِف آَزرَ 

 265 إكعوم 31 ِرهِ َوَمو َقَدُروْا اهللَ َحؼَّ َقدْ 

ـِ اْفَسَى َظَذ اهللِّ َكِذبًو َأْو َقوَل  َّ ـْ َأْطَؾُؿ ِِم َوَم

ءٌ   ُأْوِحَل إََِلَّ َوََلْ ُيقَح إَِلقِْف ََشْ

 

32 

 

 إكعوم

 

132 

 
ٍ
ء  139 إكعوم 133 َخولُِؼ ُكؾِّ ََشْ

َوَكَذلَِؽ َجَعْؾـَو لُِؽؾِّ كِبِلٍّ َظُدّوًا َصَقوضَِْي 

ِـّ ُيقِحل َبْعُضُفْؿ إََِل َبْعٍض اإِلكِس وَ  اْْلِ
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 229، 225 إكعوم 113 ُزْخُرَف اْلَؼْقِل ُغُروراً 

ٌُ ََيَْعُؾ ِرَشوَلَتفُ   133 إكعوم 132اهللُ َأْظَؾُؿ َحْق

َقوطِ  ِِ َشؿِّ اْْلِ ٍَ اْْلََؿُؾ 
 33 إظراف 23 َحتَّك َيؾِ

َبَع َهَقاُه َفَؿَثُؾُف َكَؿَثِؾ اْلَؽؾْ  ِؿْؾ َواتَّ ِى إِن ََتْ

ْكُف َيْؾَفٌ ٌْ َأْو َتْسُ  َظَؾْقِف َيْؾَف

 

195 

 

 إظراف

 

233 

ـَ اْْلَْرِ  ًُ َأْظَؾُؿ اْلَغْقَى َْٓشَتْؽَثْرُت ِم  291 إظراف 133 َوَلْق ُكـ

ـَ آَمـُقْا َأضِقُعقْا اهللَ َوَرُشقَلفُ  ِذي َو الَّ  322 إكػول 33 َيو َأُّيه

ُكْؿ َوَأْبـَآُؤُكْؿ َوإِْخَقاُكُؽْؿ ُقْؾ إِن َكوَن آَبوؤُ 

 َوَأْزَواُجُؽؿْ 

 

32 

 

 التقبي

 

322 

وَرٌة  ْفُتُؿقَهو َوِِتَ َوَظِشَرُتُؽْؿ َوَأْمَقاٌل اْقَسَ

ـُ َتْرَضْقََّنَو َأَحىَّ 
ََتَْشْقَن َكَسوَدَهو َوَمَسوكِ

ِِ َشبِقؾِِف  ـَ اهللِ َوَرُشقلِِف َوِجَفوٍد  إَِلْقُؽؿ مِّ

بَّ  ُصقْا َحتَّك َيْلِِتَ اهللُ بَِلْمِرِه َواهللُ َٓ َُّيِْدي َفَسَ

اْلَؼْقَم اْلَػوِشِؼْيَ 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 التقبي

 

 

 

 

322 

 223 التقبي 23 َقوَتَؾُفُؿ اهللُ َأكَّك ُيْمَفُؽقنَ 

ُيِريُدوَن َأن ُيْطِػُموْا ُكقَر اهللِ بَِلْفَقاِهِفْؿ َوَيْلَبك 

 ُكقَرُه َوَلْق َكِرَه اْلَؽوفُِرونَ  اهللُ إَِّٓ َأن ُيتِؿَّ 

 

23 

 

 التقبي

 

263 

ـِ اِْلَؼِّ  ِذي َأْرَشَؾ َرُشقَلُف بِوَْلَُدى َوِدي ُهَق الَّ

فِ  ـِ ُكؾِّ ي  لُِقْظِفَرُه َظَذ الدِّ

 

22 

 

 التقبي

 

229 
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ْػَذ َوَكؾَِؿُي اهللِ  ـَ َكَػُروْا السه ِذي َجَعَؾ َكؾَِؿَي الَّ

 ِهَل اْلُعْؾَقو

 

23 

 

 التقبي

 

222 

ـَ ُيْمُذوَن َرُشقَل اهلل ََلُْؿ َظَذاٌب َألِقؿٌ  ِذي  365 التقبي 51 َوالَّ

*  ُقْؾ َأبِوهللِ َوآَيوتِِف َوَرُشقلِِف ُكـُتْؿ َتْسَتْفِزُئقنَ 

 َتْعَتِذُروْا َقْد َكَػْرُتؿ َبْعَد إِيََمكُِؽؿْ  َٓ 

56 ،

55 

 

 التقبي

 

233 

ـؽُ   153 التقبي 55ؿْ إِن كَّْعُػ َظـ َضآِئَػٍي مِّ

َأ ِمـْفُ  ُف َظُدوٌّ هللِِ َتَزَّ َ َلُف َأكَّ  33 التقبي 112 َفَؾَمَّ َتَبْيَّ

ُفقْا  َقَتَػؼَّ ـُْفْؿ َضآِئَػٌي لِّ َفَؾْقَٓ َكَػَر ِمـ ُكؾِّ فِْرَقٍي مِّ

ـِ  ي  ِِ الدِّ

 

133 

 

 التقبي

 

153 

بُِّؽؿْ   333 يقكس 133 َقْد َجوءُكُؿ اِْلَؼه ِمـ رَّ

ِِ إَْرِض إَِّٓ َظَذ اهللِ ِرْزُقَفو ٍي   169 هقد 5 َوَمو ِمـ َدآبَّ

ـَو َوَلْق ُكـَّو َصوِدِقْيَ َوَمو أَ  ـٍ لِّ ًَ بُِؿْمِم  391 يقشػ 19 ك

 332 يقشػ 133 َوَمو َأْرَشْؾـَو ِمـ َقْبؾَِؽ إَِّٓ ِرَجوًٓ 

 
ٍ
ء  33 الرظد 15 َخولُِؼ ُكؾِّ ََشْ

 136 الرظد 23 َوِظـَدُه ُأمه اْلؽَِتوِب 

ََمَواِت َوإَْرضِ  ِِ اهللِ َصؽٌّ َفوضِِر السَّ  96 ؿإبراهق 13 َأ

ـَو اْغِػْر َِل َولَِقالَِديَّ َولِْؾُؿْمِمـَِْي َيْقَم َيُؼقُم  َربَّ

َسوُب   اِْلِ

 

21 

 

 إبراهقؿ

 

33 

َؽ إََِل الـَّْحؾِ   332 الـحؾ 53 َوَأْوَحك َربه
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ٌَ َرُشقًٓ  بَِْي َحتَّك َكْبَع  139 اإلِساء 16َوَمو ُكـَّو ُمَعذِّ

 إَِّٓ ُيَسبُِّح بَِحْؿَدهِ 
ٍ
ء ـ ََشْ  333 اإلِساء 22 َوإِن مِّ

 333 اإلِساء 22 َوَلـؽِـ َّٓ َتْػَؼُفقَن َتْسبِقَحُفؿْ 

ُْؿقداً َظَسك َأن َيبَْعثَ   333 اإلِساء 93 َؽ َربهَؽ َمَؼومًو َّمَّ

َبَع َهَقاُه َوَكوَن َأْمُرُه ُفُرضوً   233 الؽفػ 33َواتَّ

ِْؿ َولَِؼوِئِف  ـَ َكَػُروا بِآَيوِت َرِّبِّ ِذي ُأوَلئَِؽ الَّ

ًْ َأْظََمَُلُْؿ َفاَل ُكِؼقُؿ ََلُْؿ َيْقَم اْلِؼقَوَمِي َوْزكوً   َفَحبَِط

 

136 

 

 الؽفػ

 

233 

ْثُؾُؽْؿ ُيقَحك إََِلَّ  ََم َأَكو َبَْشٌ مِّ  133 الؽفػ 113 ُقْؾ إِكَّ

ََم إََِلُُؽْؿ إَِلٌف َواِحدٌ   33 الؽفػ 113 َأكَّ

 332 مريؿ 19 َفَلْرَشْؾـَو إَِلْقَفو ُروَحـَو

َٓ ُيْبُِصُ  َٓ َيْسَؿُع َو ًِ َِلَ َتْعُبُد َمو   133، 33 مريؿ 23 َيو َأَب

ـُؽؿْ  َّٓ َواِرُدَهو َوإِن مِّ  232 مريؿ 91 إِ

ـَ اتََّؼقا ِذي ل الَّ  232 مريؿ 93 ُثؿَّ ُكـَجِّ

َكَذُر الظَّودَِِْي فِقَفو ِجثِّقوً   232 مريؿ 93 وَّ

َّٓ َأَكو َٓ إَِلَف إِ ـِل َأَكو اهللُ   253 ضف 12 إِكَّ

 223 ضف 19 َوَمو تِْؾَؽ بَِقِؿقـَِؽ َيو ُمقَشك

 223 ضف 13 ِهَل َظَصوَي 

َسوِِن  ـ لِّ  336 ضف 39 َواْحُؾْؾ ُظْؼَدًة مِّ

 َخْؾَؼُف ُثؿَّ َهَدىَقوَل 
ٍ
ء ـَو الَِّذي َأْظَطك ُكؾَّ ََشْ  96 ضف 63 َربه
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ـْ َأذَِن َلفُ  َّٓ َم َػوَظُي إِ َّٓ َتـَػُع الشَّ  333 ضف 133 َيْقَمئٍِذ 

ُف َفَغَقى  331 ضف 131 َوَظََص آَدُم َربَّ

 133 إكبقوء 9 َوَمو َأْرَشْؾـَو َقْبَؾَؽ إَِّٓ ِرَجوًٓ كهقِحل إَِلْقِفؿْ 

َّٓ اهللُ َلَػَسَدَتو  33 إكبقوء 33 َلْق َكوَن فِقِفََم آَِلٌَي إِ

ـَ الـَّوسِ  ـَ اداََلئَِؽِي ُرُشاًل َوِم  319 اِلٍ 96 اهللَُ َيْصَطِػل ِم

 31 ادممـقن 31 َوَلَعاَل َبْعُضُفْؿ َظَذ َبْعضٍ 

 392 الـقر 26 َمَثُؾ ُكقِرِه َكِؿْشَؽوٍة فِقَفو ِمْصَبوٌح 

ُشقَل ُقْؾ أَ   322 الـقر 62 ضِقُعقا اهللََ َوَأضِقُعقا الرَّ

َتُدوا  322 الـقر 62 َوإِن ُتطِقُعقُه ََتْ

 362، 363 الـقر 51 َفنَِذا َدَخْؾُتؿ ُبُققتًو َفَسؾُِّؿقا َظَذ َأكُػِسُؽؿْ 

ُشقِل َبقْـَُؽْؿ َكُدَظوء َبْعِضُؽؿ َبْعضوً   322 الـقر 52 َٓ َِتَْعُؾقا ُدَظوء الرَّ

 333 الػرقون 1 قَن لِْؾَعودََِْي َكِذيراً لَِقؽُ 

َذ إََِلَُف َهَقاهُ  َ ـِ اَتَّ ًَ َم  233 الػرقون 22 َأَرَأْي

ـَ َطَؾُؿقا َأيَّ ُمـَؼَؾٍى َيـَؼؾُِبقنَ  ِذي  253 الشعراء 339 َوَشَقْعَؾُؿ الَّ

 236 الـؿؾ 12 َوَجَحُدوا ِِّبَو َواْشَتْقَؼـَْتَفو َأكُػُسُفْؿ ُطْؾًَم َوُظُؾّقاً 

ـِ  ُهْؿ َظ ْقَطوُن َأْظََمََلُْؿ َفَصدَّ ـَ ََلُُؿ الشَّ َوَزيَّ

َٓ َُّيْتَُدونَ  بِقِؾ َفُفْؿ   السَّ

 

32 

 

 الـؿؾ

 

263 ،253 

َٓ ُتْسِؿُع ادَْْقَتك  233 الـؿؾ 33 إِكََّؽ 

 332 الؼصص 9 َوَأْوَحْقـَو إََِل ُأمِّ ُمقَشك َأْن َأْرِضِعقفِ 
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ـِ اتَّ  َّ ـْ َأَضؾه ِِم  233 الؼصص 63 َبَع َهَقاهُ َوَم

َتورُ  ُؾُؼ َمو َيَشوُء َوََيْ َؽ ََيْ  139 الؼصص 53 َوَربه

ـَ َجوَهُدوا فِقـَو َلـَْفِدَيـَُّفْؿ ُشُبَؾـَو َوإِنَّ اهلَل  ِذي َوالَّ

 ْحِسـِْيَ ـُدَََع ادْ 

 

53 

 

 العـؽبقت

 

226 

قَأى َأن  ـَ َأَشوُؤوا السه ِذي ُثؿَّ َكوَن َظوِقَبَي الَّ

ُبقا بِآَيوِت اهللِ َوَكوُكقا ِِّبَو َيْسَتْفِزُئقن  َكذَّ

 

13 

 

 الروم

 

236 

ـَ َطَؾُؿقا َأْهَقاءُهؿ بَِغْرِ ِظْؾؿٍ  ِذي َبَع الَّ  233 الروم 33 َبِؾ اتَّ

 169 الروم 29 ُؿْمِمـِْيَ ـَوَكوَن َحّؼًو َظَؾْقـَو َكُْصُ الْ 

َتقْـَو ُكؾَّ َكْػٍس ُهَداهَ  َٔ ـْ َحؼَّ َوَلْق ِصْئـَو 
و َوَلؽِ

 اْلَؼْقُل ِمـِّل

 

12 

 

 السجدة

 

193 

ـَ َخَؾْقا ِمـ َقْبُؾ  ِذي ِِ الَّ  262 إحزاب 23 ُشـََّي اهللِ 

 365 إحزاب 62 َوَمو َكوَن َلُؽْؿ َأن ُتْمُذوا َرُشقَل اهللِ

 363 إحزاب 65 إِنَّ اهللََ َوَماَلِئَؽَتُف ُيَصؾهقَن َظَذ الـَّبِلِّ 

 321 إحزاب 53 ِظـَد اهللِ َوِجقفوً  َوَكونَ 

 36 فوضر 16 َواهللُ ُهَق اْلَغـِله اِْلَِؿقدُ 

ِِ اْلُؼُبقرِ  ـ  ًَ بُِؿْسِؿٍع مَّ  233 فوضر 33 َوَمو َأك

َّٓ خاَل فِقَفو َكِذيرٌ  ٍي إِ ـْ ُأمَّ  339 فوضر 32 َوإِن مِّ

ـَ  * َواْلُؼْرآِن اِْلَؽِقؿِ  يس
ِ * إِكََّؽ دَ

 َشؾِْيَ ُؿرْ ـالْ 

 

1-2 

 

 يس

 

253 
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َو ِري دُِْسَتَؼرٍّ َلَّ ْؿُس َِتْ  225 يس 23 َوالشَّ

 99 يس 23 َكوْلُعْرُجقِن اْلَؼِديؿِ 

ْقُؾ َشوبُِؼ الـََّفورِ  َٓ الؾَّ  36 يس 23 َو

ـْ َفَقُؽقنُ  ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َصْقئًو َأْن َيُؼقَل َلُف ُك  115 يس 33 إِكَّ

 139 الصوفوت 35 َؾَؼُؽْؿ َوَمو َتْعَؿُؾقنَ َواهللُ َخ 

ِة َظَمَّ َيِصُػقنَ  َوَشاَلٌم  * ُشْبَحوَن َربَِّؽ َربِّ اْلِعزَّ

 * َواِْلَْؿُد هللِِ َربِّ اْلَعوَدِْيَ  ُؿْرَشؾِْيَ ـَظَذ الْ 

133-

133 

 

 الصوفوت

 

226 

َٓ َتتَّبِِع اَْلََقى َفُقِضؾََّؽ َظـ َشبِقِؾ اهللِ  233 ص 35 َو

وِِلَوِت  ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا الصَّ أَْم َكْجَعُؾ الَِّذي

ورِ ـَُكودْ  َْرِض أَْم َكْجَعُؾ ادُْتَِّؼَْي َكوْلُػجَّ ْٕ ِِ ا ـَ   ْػِسِدي

 

33 

 

 ص

 

153 

ـْ َأْو َأْمِسْؽ بَِغْرِ ِحَسوٍب   393 ص 23 َهَذا َظَطوُؤَكو َفوْمـُ

َّٓ ُهقَ  َٓ إَِلَف إِ  39 رغوف 56 ُهَق اِْلَله 

َٓ َتْسَؿُعقا َِلََذا اْلُؼْرآِن  ـَ َكَػُروا  ِذي َوَقوَل الَّ

 َواْلَغْقا فِقِف َلَعؾَُّؽْؿ َتْغؾُِبقنَ 

 

35 

 

 فصؾً

 

325 

ـْ َخْؾِػِف  َٓ ِم َٓ َيْلتِقِف اْلَبوضُِؾ ِمـ َبْْيِ َيَدْيِف َو

ـْ َحؽِقٍؿ َْحِقدٍ   َتـِزيٌؾ مِّ

 

23 

 

 فصؾً

 

299 

ِِ َأكُػِسِفْؿ َحتَّك َشـُِرُّيِْؿ آيَ  َفوِق َو ْٔ ِِ ا وتِـَو 

ُف اِْلَؼه  َ ََلُْؿ َأكَّ  َيَتَبْيَّ

 

62 

 

 فصؾً

 

92 

ءٌ  ِؿقُع الَبِصرُ  َلْقَس َكِؿْثؾِِف ََشْ  299، و35 الشقرى 11 َوُهَق السَّ
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يََمنُ  َٓ اإْلِ ًَ َتْدِري َمو اْلؽَِتوُب َو  333 الشقرى 63 َمو ُكـ

ُوََل ـَٓ َيُذوُققَن فِقَفو الْ  ْٕ َّٓ ادَْْقَتَي ا  231، 233 الدخون 65 َؿْقَت إِ

قَِّئوِت ّأن  ُحقا السَّ ـَ اْجَسَ ِذي ًأْم َحِسَى الَّ

وِِلَوِت  ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا الصَّ ِذي كَّْجَعَؾُفْؿ َكولَّ

َْقوُهؿ َوَِمَوَُتُْؿ َشوء َمو َُيُْؽُؿقنَ   َشَقاء َّمَّ

 

 

31 

 

 

 اْلوثقي

 

 

169 

ِه َوَخَتَؿ َظَذ   َشْؿِعِف َوَقْؾبِِف َوَجَعَؾ َظَذ َبَُصِ

 ِغَشوَوًة َفَؿـ َُّيِْديِف ِمـ َبْعِد اهللِ

 

32 

 

 اْلوثقي

 

233 ،231 

ُْؿ َوَأَضؾَّ َأْظََمََلُؿْ   231 َّمؿد 3 َفَتْعسًو َلَّ

َبُعقا  ـَ َضَبَع اهللُ َظَذ ُقُؾقِِّبِْؿ َواتَّ ِذي ُأْوَلِئَؽ الَّ

 َأْهَقاءُهؿْ 

 

15 

 

 َّمؿد

 

263 

َّٓ اهللُ َٓ إَِلَف إِ ُف   15 َّمؿد 13 َواْشتَْغِػْر لَِذكبَِؽ  َفوْظَؾْؿ َأكَّ

 332، 333 َّمؿد 13 ُؿْمِمـَوِت ـَواْشتَْغِػْر لَِذكبَِؽ َولِْؾُؿْمِمـَِْي َوالْ 

ُفْؿ َوَأْظَؿك  ـَ َلَعـَُفُؿ اهلُل َفَلَصؿَّ ِذي ُأْوَلئَِؽ الَّ

 َأْبَصوَرُهؿْ 

 

32 

 

 َّمؿد

 

231 

َؿَّ  ُشقُل اهللَِّمه  253 الػتح 33 ٌد رَّ

ُمقا َبْْيَ َيَدِي اهلِل  َٓ ُتَؼدِّ ـَ آَمـُقا  ِذي َو الَّ َيو َأُّيه

 َوَرُشقلِفِ 

 

1 

 

 اِلجرات

 

322 

ُؼقا اهللََ  326 اِلجرات 1 َواتَّ

َٓ َتْرَفُعقا َأْصَقاَتُؽْؿ َفْقَق  ـَ آَمـُقا  ِذي َو الَّ    َيو َأُّيه
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 326 راتاِلج 3 َصْقِت الـَّبِلِّ 

قَن َأْصَقاََتُْؿ ِظـَد َرُشقِل اهللِ ـَ َيُغضه ِذي  361 اِلجرات 2 إِنَّ الَّ

ـَ ُيـَوُدوَكَؽ ِمـ َوَراء اِْلُُجَراِت  ِذي  361 اِلجرات 2 إِنَّ الَّ

ونَ  ِِ َأكُػِسُؽْؿ َأَفاَل ُتْبُِصُ  92 الذاريوت 31 َو

ْكَرى َتـَػُع الْ  ْر َفنِنَّ الذِّ  19 الذاريوت 66 ْيَ ُؿْمِمـِ ـَوَذكِّ

 َأْم ُهُؿ اْْلَـولُِؼقنَ 
ٍ
ء ـْ َغْرِ ََشْ * َأْم  َأْم ُخؾُِؼقا ِم

 َّٓ َْرَض َبؾ  ْٕ ََمَواِت َوا *  ُيقِقـُـقنَ  َخَؾُؼقا السَّ

َؽ َأْم ُهُؿ الْ  ـُ َربِّ  ُؿَصْقطُِرونَ ـَأْم ِظـَدُهْؿ َخَزاِئ

 

26-

29 

 

 

 الطقر

 

 

96 

ـِ اَْلََقى  333 الـجؿ 2 َوَمو َيـطُِؼ َظ

ـِ اَْلََقى َّٓ َوْحٌل ُيقَحك َوَمو َيـطُِؼ َظ  213 الـجؿ 2، 2 * إِْن ُهَق إِ

ْؿُس َواْلَؼَؿُر بُِحْسَبونٍ   225 الرْحـ 6 الشَّ

 99 الرْحـ 39 َوَيْبَؼك َوْجُف َربَِّؽ 

ََمُهْؿ َفُقْمَخُذ ُؿْجِرُمقَن بِِسقـُيْعَرُف الْ 

َْقَدامِ  ْٕ  بِولـََّقاِِص َوا

 

21 

 

 الرْحـ

 

233 ،232 

ِخُر وَ  ْٔ ُل َوا َوَّ ْٕ ـُ َوُهَق ُهَق ا
الظَّوِهُر َواْلَبوضِ

 َظؾِقؿٌ 
ٍ
ء  بُِؽؾِّ ََشْ

 

2 

 

 اِلديد

 

96 

َٓ إِنَّ ِحْزَب  ْقَطوِن َأ ُأْوَلِئَؽ ِحْزُب الشَّ

ونَ  ْقَطوِن ُهُؿ اْْلَوِِسُ  الشَّ

 

13 

 

 ادجودلي

 

222 

َٓ إِنَّ ِحْزَب اهللِ    ُهُؿ  ُأْوَلِئَؽ ِحْزُب اهللِ َأ
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 222 ادجودلي 33 ادُْْػؾُِحقنَ 

 391 اِلْش 3 َوُيْمثُِروَن َظَذ َأكُػِسِفْؿ َوَلْق َكوَن ِِّبِْؿ َخَصوَصيٌ 

ـَو اْغِػْر  ـَ َجوُؤوا ِمـ َبْعِدِهْؿ َيُؼقُلقَن َربَّ ِذي َوالَّ

يََمنِ  ـَ َشَبُؼقَكو بِوإْلِ ِذي ْخَقاكِـَو الَّ  َلـَو َوإِلِ

 

13 

 

 اِلْش

 

323 

ًا بَِرُشقٍل َيْلِِت ِمـ َبْعِدي اْشُؿُف َأْْحَدُ وَ   229 الصػ 5 ُمَبْشِّ

قَِّْي َرُشقًٓ  ُمِّ ْٕ ِِ ا  ٌَ ِذي َبَع  333 اْلؿعي 3 ُهَق الَّ

 236 ادـوفؼقن 1 َكْشَفُد إِكََّؽ َلَرُشقُل اهللِ

َواهللُ َيْعَؾُؿ إِكََّؽ َلَرُشقُلُف َواهللُ َيْشَفُد إِنَّ 

  َلَؽوِذُبقنَ ُؿـَوفِِؼْيَ ـالْ 

 

1 

 

 ادـوفؼقن

 

236 

 ِظْؾَمً 
ٍ
ء  113 الطالق 13 َوَأنَّ اهللَ َقْد َأَحوَط بُِؽؾِّ ََشْ

َف َبْعَضُف َوَأْظَرَض َظـ َبْعضٍ   159 التحريؿ 2 َظرَّ

ـَ آَمـُقا ُققا َأكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكورًا  ِذي َو الَّ َيو َأُّيه

َجورَ  ُة َظَؾْقَفو َماَلِئَؽٌي َوُققُدَهو الـَّوُس َواِْلِ

َٓ َيْعُصقَن اهللََّ َمو َأَمَرُهْؿ  ِغاَلٌظ ِصَداٌد 

 َوَيْػَعُؾقَن َمو ُيْمَمُرونَ 
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 252 الؼؾؿ 2 َوإِكََّؽ َلَعذ ُخُؾٍؼ َظظِقؿٍ 

* َمو َلُؽْؿ  ُؿْجِرِمْيَ ـُؿْسؾِِؿَْي َكولْ ـَأَفـَْجَعُؾ الْ 

ُؽُؿقنَ   َكْقَػ ََتْ

26 ،

25 

 

 الؼؾؿ
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 136 كقح 1 إِكَّو َأْرَشْؾـَو



 455 فهرس اآليات القرآنّية

ُْؿ َرَصداً  َْرِض أَْم أََراَد ِِّبِْؿ َرِّبه ْٕ ِِ ا  353 اْلـ 13 أَََشٌّ أُِريَد بَِؿـ 

ُ اْلَغْقِى َفاَل ُيْظِفُر َظَذ َغْقبِِف َأَحداً  َّٓ  َظوَِل * إِ

ُشقلٍ  ـِ اْرَتَه ِمـ رَّ  َم

35 ،

39 

 

 اْلـ
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 136 ادزّمؾ 15 ْرَظْقنُ َفَعََص فِ 

ـَ الْ   122 اددثر 22 ُؿَصؾِّْيَ ـَقوُلقا ََلْ َكُؽ ِم

وفِِعْيَ   153 اددثر 23 َفََم َتـَػُعُفْؿ َصَػوَظُي الشَّ

َّٓ َأن َيَشوَء اهللُ  139 اإلكسون 23 َوَمو َتَشوُؤوَن إِ

َراُت ـَفولْ   93 الـوزظوت 6 َأْمراً  ُؿَدبِّ

 333 الضحك 6 َربهَؽ َفَسَْض  َوَلَسْقَف ُيْعطِقَؽ 

ًٓ َفَفَدى  333 الضحك 9 َوَوَجَدَك َضو

 33 اإلخالص 1 ُقْؾ ُهَق اهللُ َأَحدٌ 

َؿدُ   35 اإلخالص 3 اهللُ الصَّ

ُف ُكُػقًا َأَحدٌ   122 اإلخالص 2 َوََلْ َيُؽـ لَّ

 

 

 

     



 705 فهرس األحاديث واآلثار

 

 فهرس األحاديث واآلثار

 الصفحة األحاديث

 <<8 ...............هبدظتَ  ى يدعَ حتّ  صاحب بدظةٍ  ظؿَل  أن يؼبَل  أبى اهللُ

 =78 ؟......................اسمتى يعرؾه افـّ  ؟ون ظن ذـر افػاجرترظَ  أ

 799 احذروا دظاَء افّرشول ظؾقؽم إذا أشخطتؿوه? ؾنّن دظاءه موجب...

 ;:6 ...ؾؼتم...............................................أحقوا ما خ

 7:7 .........................................................ُتؽػى اً إذ

 679 ؽوا............................................ؾلمِس  رُ دَ ـر افؼَ إذا ذُ 

 >77 ....................إذا خؾص ادممـون من افـّار يوَم افؼقامة وأمـوا.

 5:، <9 ..أصحايب، ؾؾقظفر افعامل وشب   : افبدعُ -أو ؿال- إذا طفرت افػتنُ 

 ;............... 89ه رب   أؽضبؾؼد  يا شّقدفؾُؿـاؾق:  جُل ؿال افرّ إذا 

 =77 إذا ـان يوم افؼقامة زؾت افؽعبُة بقت اهلل احلرام إػ ؿزي...........

 955 إذا فؼقَت أوفئك ؾَلخِزهم: أّّن بريء مـفم، وأّّنم ُبَرآء مـِّي.........

ْر أَ  ـُ  =78 ............"يا حمؿداه!"َحب  افـّاِس إفقك يزل ظـك، ؾصاَح اذ

 <75 .............................................ؾق ـاّؾةً إػ اخلَ  ُأرشؾُت 

 ظذ إكبقاء، ثّم إمَثل ؾإمَثل.........................
ِ
 <:6 أصد  افبالء

 :> .............................اؿبؾوا افبؼى يا بـي متقم............

 >77 اؿرُءوا افؼرآَن? ؾنّكه صاؾٌع ٕصحابه يوَم افؼقامة....................



 705 فهرس األحاديث واآلثار

 ;67 أـثِر من افّدظاء? ؾنّن افّدظاَء يرّد افؼضاَء ادزم......................

 ;77 .أـثِروا ظع  افّصالَة يف يوم اجلؿعة................................

 >77 افَزُموا َمَوّدَتـا أهل افبقت.........................................

 =75 أما ظؾؿَت أّن احلؾقَم ـاد أن يؽون كقّبًا؟...........................

 << إّن أيب وأباك......................................................

 867 ..........غغ ظظقؿتَ به بغ ؾئتَ  َح صؾِ يُ  أن هللَا فعّل  ،دٌ ي هذا شقّ ابـِ  إنّ 

 ;6 إّن أتؼاـم وأظَؾَؿؽم باهلل أكا......................................

 :77 إّن افّروَح إذا ؿبض تبَعه افبرُص...................................

 688 ...........................................يِب  ٓ يتؿّثُل  قطانَ إّن افّش 

 797  .....قلمن افس   عُ أَس  -أي: حّبًا بافغاً -ـي مـؽم ن حيبّ إػ مَ  إّن افػؼرَ 

 778 ...........هظا هبا ظذ ؿومِ ن دَ ـفم مَ ، ؾؿِ مستجابةٌ  دظوةٌ  إّن فؽّل كبي  

 <<8 ..................بدظةٍ  ظن ـّل صاحِب  تعاػ حجب افتوبةَ  إّن اهللَ

 =79 ضل أّياِمؽم يوَم اجلؿعة.................................إّن من أؾ

 >76 .............................................رينغ وأِخ إّوفِ  أكا أـرمُ 

 ............................. 8>> ،955اهلل  مـه رشوُل  َئ ممّن بر أكا بريءٌ 

 779 ذفك؟................. أكا شّقُد افـاس يوَم افؼقامة، وهل تدرون ِمم  

 776 ..............................................فمصػاظتِ  أكا صاحُب 

 9<6 ...........................................بعدي ٓ كبَي  أكا افعاؿُب 

 <79 إكبقاء أحقاٌء يف ؿبورهم يصّؾون..................................



 705 فهرس األحاديث واآلثار

 <>6 إّّنا صػّقة.........................................................

 :77 إّّن آيت جفـَّم ؾلرضب باهَبا، ؾقػتح يل ؾلدخل.......................

 897 ...........................................!إّياـم وحمدثات إمور

 795 ......................فمضػاق بغافـِّ  إكصار، وآيةُ  آية اإليامن حب  

 ;6 إيامٌن باهلل ورشوفه...............................................

 <75 أين تريد؟.......................................................

 795 ....................................فاـي ما أؽضبَ بغِض ي، يُ مـّ  بضعةٌ 

 786 .................................فه ن ٓ ذكَب كب ـؿَ من افذ   افتائُب 

 >67 هلّن شبقاًل................................. ي ؿد جعل اهللُـِّ وا ظَ خذُ 

 >79 ...........ظاَم احلَديبقة يريد زيارة افبقت..... خرج رشول اهلل 

فّن اهلل ظذ ظبادهمخ ََ  756 .............................ُس صؾواٍت اؾس

 <65 ، وافؼ  فقس إفقك...................................اخلُر بقَديك

 778 ...............ػاظةوبغ افّش  ةَ أّمتي اجلـّ  كصُف  بغ أن يدخَل  ّرُت ُخ 

 :77 وبغ أن َيدخَل كصُف أّمتي اجلـَّة...............ُخّرُت بغ افّشػاظة 

 858 ......................................................ةدخؾت اجلـّ 

 >67 افّدظاُء جـٌد من أجـاِد اهلل جمـ ٌد، يرّد افؼضاَء بعد أن يَزَم...........

 =>9 ...................................................صقحةافـّ  ينُ افدّ 

 858 ........................................................اررأيت افـّ 

 778 ربِّ َهْب يِل ُمؾؽًا ٓ يـبغي ٕحٍد من بعِدي.........................



 710 فهرس األحاديث واآلثار

 7:7 ........................ظع   ظـده ؾؾم يصلِّ  ـرُت ذُ  رِؽم أكف رجلٍ 

 :77 يُتجاوَز ظن أضػال ادؼـغ......................... شلفُت ريبِّ أن

 >:6 شبؼت رمحتِي ؽضبِي..............................................

 778 ....................................تيصػاظتي ٕهل افؽبائر من أمّ 

 <>6  ......أن يؼذَف  م، وإّّن خشقُت ى افد  قطان جيري من ابن آدم جمرَ افّش 

 >;6، ;;6 ....ةريّ دَ ئة وافؼَ رجِ ادُ  :تي فقس هلم من اإلشالم كصقٌب صـػان من أمّ 

قاُم وافؼرآُن َيشػعان فؾَعبد يوَم افؼقامة..........................  =77 افصِّ

 <<7 .....................................................كبظجب افذ  

 ;88 .....................................................ؼة أجوٍر.ظ

 =6 ظؾِّؿوا أكػسؽم وأهؾقؽم اخلَر.....................................

 755 ..............................هذا من ظـد اهلل يؿضه ناـ إن ول:ؿلؾ

 689 ...........................ٓ يتزايا يِب  قطانَ ؾؼد رأى احلّق? ؾنّن افّش 

 678 ..........................................هذه إّمة ة جموُس ريّ دَ افؼَ 

 ;:8 ه افتي يبطشه افذي يبرص به، ويدَ ه افذي يسؿع به، وبرَص شؿعَ  ــُت 

 <75 بؿّؽة ؾخرجـا يف بعض كواحقفا...............  ــُت مع افـّبي

 778 ..........إرض من حجر وصجرافؼقامة ٕـثر ممّا يف  ّن يومَ ٕصػعَ 

 =99 اهلل وهم طاهرون فم أمرُ ٓ تزال ضائػة من أّمتي طاهرين حّتى يلتقَ 

 =99 ........اظةافّس  تؼومَ  ىة من أّمتي طاهرين ظذ احلّق حتّ ٓ تزال ضائػ

 ::9 ....ػفان خافَ ٓ يرّضها مَ  ،امة ظذ أمر اهللمن أّمتي ؿو ٓ تزال ضائػة



 711 فهرس األحاديث واآلثار

 >78 ....................................هورشوفَ  اهللَ ؾنّكه حيب   ?هؾعـٓ تَ 

 ;89 ...ؽمؾؼد أشخطتم ربّ  داً ه إن يؽن شقّ ؾنكّ  ?"شّقد"ـاؾق ٓ تؼوفوا فؾؿُ 

 >< ٓ صالَة بغر ضفور..............................................

ّٓ  ٓ يرّد افؼضاءَ   ;67 ...............................ظاء............افدّ  إ

وائفا ؾقؿوت................................. َٕ  ;77 ٓ يصز أحٌد ظذ 

 <<8 ومًا، وٓ صالًة، وٓ صدؿًة، وٓ حّجاً َص  فصاحب بدظةٍ  ٓ يؼبل اهللُ

 :78 اس أمجعغه وافـّ ه ووافدِ إفقه من وفدِ  أحب   ـم حتّى أـونَ ٓ يممن أحدُ 

 >77 خؾن  اجلـَّة بشػاظة رجٍل من أّمتي.................................َفقد

 =96 َفزواُل افّدكقا أهَون ظذ اهللِ من ؿتِل رجٍل مسؾٍم.....................

 6=6 ......................سؼقـيؿـي ويَ طعِ  يُ ظـد ريّب  أبقُت  ،ؽمـفقئتِ  فسُت 

 6<7، 5<7 .................................مل يؽذب إبراهقم إّٓ ثالث ـذبات

 ..................... 899من رشول اهلل إفقفم  أحب   يؽن صخٌص مل 

 :95 ......ػفمن خافَ ٓ يرّضهم مَ  ،ظذ أمر اهلل ؿائؿةً  فن تزال هذه إّمةُ 

 :87، 879 ظـد افُثريا...........................................افّدين ـان فو 

 788 ...................................................بؼزي فو مررَت 

 <78 ................خذوهم ؽرًَا من بعديٓ تتّ  !اهلل اهلل يف أصحايب

 <78 ...........................................فامبْ حِ فام ؾلَ ب   أحِ افّؾفم إّّن 

 5; ـا...................................ؿـِ ـا ويف يَ ْك فـا يف صامِ افّؾفم بارِ 

 :> ...............................رّب افساموات ورّب إرض!افّؾفم 
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 998 هن صاء من خؾؼِ ه ظذ فسان مَ هلم حّجتَ  اهللُ إّٓ أطفرَ  بدظةٍ  أهُل  ما طفرَ 

 =........................ 79ــُت ٕؾعل حّتى يطوَف رشوُل اهلل ما 

 ما مِ 
ٍ
 <75 ........واإلكس دة اجلنّ رَ مَ  إّٓ  ،اهلل  رشوُل يعؾم أّّن  إّٓ  ن يشء

 <=7، ==7 ......................................ى افغـمَ ظَ إّٓ وؿد رَ  ما من كبي  

 =79 مررُت ظذ موشى وهو يصّع يف ؿزه..............................

 ;78 ................................................ادرء مع من أحّب 

 795 فمَض  أبغَ غِض ؾببُ  افعرَب  َض ن أبغَ فم، ومَ ب  ي أَح بِّ ؾبحُ  من أحّب افعرَب 

 798 ..........................ؾؾقعد فؾػؼر جؾباباً  ،افبقت من أحّبـا أهَل 

 789 ..............اهلل ن أضاظـي ؾؼد أضاعَ ، ومَ اهللَ ـي ؾؼد أحب  ب  من أَح 

 <78 .................اهللَ ـي ؾؼد أحب  ن أحب  ـي، ومَ فام ؾؼد أحب  ن أحب  مَ 

 7:5 .................اهلل ؾعؾقه فعـةُ  ،ؾقفا حدثًا أو آوى حمدثاً  ن أحدَث مَ 

 ;77 َمن اشتطاَع أْن يؿوَت بادديـة ؾؾَقؿْت هبا? ؾنّّن أصَػع دَن يؿوت هبا..

 5;8، <:8 .ن أهان صاحَب ه أمـًا وإيامكًا، ومَ ؿؾبَ  مأل اهللُ بدظةٍ  صاحَب  ن اكتفرَ مَ 

ّٓ زياريت..........................  ;77 َمن جاءّن زائرًا ٓ يعؾؿه حاجة إ

 7:8 ................................ػاّنُزرّن ؾؼد َج ومل يَ  افبقَت  ن حج  مَ 

 ;77 َمن حػَظ ظذ أّمتي أربعغ حديثًا من أمِر ديـِفا.....................

 956 َمن رأى مبتذ ؾؼال: احلؿد هلل افذي َظاَؾاِّن ممّا ابتاَلك به...........

 :68، 689 ......................................ظةافقؼَ يف اّن َر ـامًا ؾَس ن رآّن مَ مَ 

 8>7 من رآّن ؾؼد رأى احلّق............................................
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 689 ................يِب  ٓ يتؿّثُل  قطانَ ؾنّن افّش  ?آّنآّن يف ادـام ؾؼد رَ ن رَ مَ 

 :68، 689 ..................................قََؼظةاف يف ّناَسَر ؾَ  اً ـامآّن مَ ن رَ مَ 

 7:8 ...........................ويت ؾؽلّكام زارّن يف حقايتن زارّن بعد مَ مَ 

 7:8 ....................................ػاظتيفه َص  ؿزي حّؾْت  ن زارَ مَ 

 ;77 َمن ؿال حغ يسؿع افـّداء..........................................

 889 ..........................مهابه أحدُ  ؾؼد باءَ  !يا ـاؾر :ؿال ٕخقهن مَ 

 7:8 .........................................ػاّنن مل يزر ؿزي ؾؼد َج مَ 

 685 ...........................واظؾؿوا أّكؽم فن تروا رب ؽم حّتى متوُتوا

 َُ  678 تشفدوهم............... وا ؾالوإن ماتُ  ،وا ؾال تعودوهموإن مر

 696 واهللِ! هلل أؾرح بتوبة ظبِده من أحِدـم جيد َاّفَته بافػالة...........

ْحَضاٍح من كاٍر......................................... ََ  :77 هو يف 

 6<6 ...........يا أبا ذر!............................................

 898 .............................يف حثافة؟ إذا ــَت  أكَت قف ـ يا أبا ذر!

 859 ـّم يوم ختػق افّريح أبواهَبا، ما ؾقفا أحٌد.................يليت ظذ جف

 779 يدخل ِمن أّمتي اجلـَّة شبعون أفػًا بغر حساب......................

ون اجلفـّؿقغ خيرج ؿوٌم من افـّار بشػاظة حمؿٍد   779 ؾقدخؾون اجلـَّة، يسؿ 

 >77 عؾامُء، ثّم افشفداُء.................يشػع يوَم افؼقامة ثالثٌة: إكبقاُء، ثّم اف

 :89 ....صبح ـاؾراً ويُ  ؿس مممـاً ، ويُ  ـاؾراً ؿِس ويُ  مممـاً  جُل صبح افرّ يُ 

 



 514 المترجمة لعامفهرس األ

 

 فهرس األعالم املرتمجة

 الصفحة اسم

 68 ...........ادالؽل :مدادأبق اإل :ؼاينالؾ   :إبراهقؿ بـ إبراهقؿ بـ احلسـ

 949 ...الطؾقطيل :اينت  الؽ   :براهقؿ بـ مرسةإسحاق بـ : إالتجقبل براهقؿإأبق 

 974 إبراهقؿ بـ جعػر: الػؼقف: ادشاور: أبق إسحاق: الؾقايت.................

 66 ........سػرائـلاإل :أبق إسحاق :افعلالش   :إبراهقؿ بـ حمؿد بـ إبراهقؿ

 66 ........سػرائـلاإل :افعلالش   :إبراهقؿ بـ حمؿد بـ إبراهقؿ: أبق إسحاق

 338 ادعافري :الؼايض :حمؿد بـ عبد اهلل بـ حمؿد بـ أمحد :بـ العريب أبق بؽر

 595 احلـظيل :التؿقؿل :الرازي :دريسإبـ عبد الرمحـ بـ حمؿد  :حاتؿ يبأابـ 

هل........................ أمحد  346 خاْن بـ حمؿد تؼل خاْن: الؽقيل: عؾ قَؽر 

 443 .................................................أمحد بـ أمحد اجلزائري

 477 ...لكجزَ الَب  :يـشفاب الد   :اددين :يـ العابديـأمحد بـ إسامعقؾ بـ زَ 

ل البـؼايل :يـأمحد بـ ضقاء الد    499 احلـػل............................ :ادؽ 

 589 ........................................................أمحد بـ عرفان

 967 ، فؼقف، مػتل احلـػقة بالؼاهرةادني :أمحد بـ حمؿد إسامعقؾ الطحطاوي

 568 افعلالش   :رسواخلخ  :أبق بؽر :قفؼلالبَ  :بـ عبد اهللأمحد بـ احلسـ بـ عيل 

 955 أمحد بـ حػص: أبق حػص الؽبري: البخاري...........................

 375 أمحد سعقد بـ أيب سعقد بـ صػل الؼدر بـ عزيز الؼدر: الرسهـدي.....
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اف: أبق جعػر..................  966 .....أمحد بـ أيب سؾقامن بـ داود: الصق 

 549 ......يـ تؼل الد   :يـ تقؿقةيـ عبد احلؽقؿ بـ جمد الد  أمحد بـ شفاب الد  

 539 الؼرايف :اسأبق العب   :يـشفاب الد   :أمحد بـ أيب العالء إدريس بـ عبد اهلل

ريازي............... أمحد محـ بـ أمحد بـ أمحد: أبق بؽر: الشِّ  358 بـ عبد الر 

 959 ......األديب :ادعري :أبق العالء :بـ سؾقامن بـ حمؿد أمحد بـ عبد اهلل

رداد: أبق اخلري: احلـػل......................  383 أمحد بـ عبد اهلل بـ حمؿد م 

 359 أمحد بـ عيل بـ ثابت بـ أمحد: احلافظ: أبق بؽر: اخلطقب: البغدادي....

 354 ػضؾ: العسؼالين..أمحد بـ عيل بـ حمؿد بـ حمؿد بـ عيل بـ حجر أبق ال

 359 : ادالؽلرصبلالؼخ  :اسأبق العب   :أمحد بـ عؿر بـ إبراهقؿ عؿر األكصاري

 466  .....هريالز   :صعبأبق مخ  :أمحد بـ الؼاسؿ أيب بؽر بـ زرارة بـ مصعب

 593 ......البستل :ايباخلط   :أبق سؾقامن :ابأمحد بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ خط  

 549 .........افعلالش   :لادؽ   :شفاب الديـ :حجر اهلقتؿل أمحد بـ حمؿد بـ

 79 .احلـػل :ػاجلاخلَ  :يـأمحد بـ حمؿد بـ عؿر ادني الؼايض شفاب الد  

 576 .................احلـػل :وملالر   :يـشؿس الد   :اخلقايل :أمحد بـ مقسك

 479 ......................التؾؿساين :اسأبق العب   :القكرشييس :أمحد بـ حيقك

 974 أبق إسحاق ابـ جعػر: إبراهقؿ بـ جعػر: الػؼقف: ادشاور: الؾقايت.......

 949 ..أبق ابراهقؿ :الطؾقطيل :اينت  الؽ   :التجقبل :براهقؿ بـ مرسةإسحاق بـ إ

 466 ............فيْ قَ ابـ راهْ  :حلـظيلا :مطر بـ إسحاق بـ أيب احلسـ إبراهقؿ

ان :مة أمحد بـ أسعدالعال   الشقخ أسعد بـ ل ،احلـػل :الده   454 .........ادؽ 
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 466 إسامعقؾ بـ أيب أويس: أبق عبد اهلل.....................................

 976 ................غقيالؾ   :الػارايب :أبق كن :اجلقهري :ادإسامعقؾ بـ مح  

ل :احلرم ةؽتبم أمني :إسامعقؾ بـ السق د خؾقؾ السق د  393 ...............ادؽ 

 569 ....الشقعل :أبق الؼاسؿ :اد الصاحبب  اس بـ عَ اد بـ العب  ب  إسامعقؾ بـ عَ 

هؾقي........... حقؿ: الد   549 إسامعقؾ بـ عبد الغـل بـ ويل  اهلل بـ عبد الر 

 579 ستاكبقيل.........................ل بـ الشقخ مصطػك: اإلإسامعقؾ حؼ  

ي: أ : الَتَفاْكق   355  ................................. ذف عيل بـ عبد احلؼ 

 74 ...البني :أبق احلسـ :رش إسحاقعيل بـ إسامعقؾ بـ أيب ب  : رياألشعَ 

 479 صبغ بـ خؾقؾ: أبق الؼاسؿ............................................أ

 476 ادػتل ادني :أبق عبد اهلل :قياألمَ  :ج بـ سعقد بـ كافعصبغ بـ الػرَ أ

 336 ................الظاهري :أبق سؾقامن د:داود بـ عيل بـ خؾ: األصبفاين

 74 .يـلاجلقَ  :يـضقاء الد   :عبد ادؾؽ بـ عبد اهلل بـ يقسػ :نيإمام احلرمَ 

 536 ...............السفؿل :صدي بـ عجالن بـ احلارث: مامة الباهيلأبق أخ 

 348 فسقاين...........................ري أمحد بـ أمري حسـ: الـَّؼقي: الس  مأ

 348 ري حسـ بـ لقاقت عيل: احلسقـل الَسفسقاين.........................مأ

 557 احلـػل :الػؼقف :يـأكؿؾ الد   :حمؿد بـ حمؿقد بـ كامل الديـ أمحد: ريتالبابَ 

 534 ....افعلالش   :أبق الؼاسؿ :يـذف الد   :يـهبة اهلل بـ كجؿ الد   :البارزي

يـ بحر العؾقم: الشقخ  559 أبق العق اش :قيؽـَ الؾَ  :عبد العيل حمؿد بـ كظام الد 

 345 .......................احلـػل :بـ حمؿد بـ حسني عبد العيل ي:البجـد
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 399 مقسك األشعري.......................................أبق بردة ابـ أيب 

 557 ..احلـػل :يـحافظ الد   :بد اهلل بـ أمحد بـ حمؿقدع: ػلَس أبق البكات الـَّ 

 566 ادعتزيل :احلـػل :محـأبق عبد الر   :ادرييس :محـرش بـ غقاث بـ عبد الر  ب  

 548 ......................................قيروان بـ احلؽؿ األمَ بـ مَ  رْشخ ب  

 359  ........... يريؼَش ال :أبق عبد ادؾؽ ،عاوية بـ حقدةهبز بـ حؽقؿ بـ مخ 

 568 افعلالش   :رسواخلخ  :أبق بؽر :أمحد بـ احلسـ بـ عيل بـ عبد اهلل: قفؼلالبَ 

يـ بـ مصطػك إلقاس..............................  439 الشقخ حمؿد تاج الد 

ي: أذف عيل بـ عبد احلؼ    355  ................................... الَتَفاْكق 

 594 ...احلـػل :اهللأبق عبد  :يـشفاب الد   : بـ حسـفضؾ اهلل: شتلب  قر  الت  

 549  يـتؼل الد   :يـ تقؿقةيـ عبد احلؽقؿ بـ جمد الد  أمحد بـ شفاب الد  ابـ تقؿقة: 

 364 ................احلـػل :البغدادي :جاعأبق شخ  :جاعحمؿد بـ شخ : الثؾجل

 337 ............................ادعتزيل :عـأبق مَ  :الـؿريي :سثاممة بـ أَذ 

 337 ..................أبق عثامن :الؽـاين :ؿرو بـ بحر بـ حمبقبعَ  :اجلاحظ

 556 ................................أبق عيل :ابحمؿد بـ عبد القه  : بائلاجلخ 

 595 .........يَب الطَ  :أبق جعػر :حمؿد بـ جرير بـ خالد بـ كثريابـ جرير: 

 955  ...............اس بـ العب  عبد اهلل بـ حمؿد بـ عيل :أبق جعػر ادـصقر

 334 احلـػل :وملالر   :ـاريالػَ  :يـ عيلبـ عالء الد   بـ حمؿد شاهْ اجلؾبل: حسـ 

 966 افعلالش   :يـبدر الد   :عد اهللسد العزيز بـ بيـ عحمؿد بـ ذف الد  : ابـ مجاعة

ة الشقخ حسني ادالؽل  459 ............مجال بـ حمؿد بـ مػتل ادالؽق ة بؿؽ 
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 534 يساألكدلخ  :األزدي :أبق حمؿد :ةرمجعبد اهلل بـ سعد بـ أيب  :ةرمجبـ أيب ا

 976 ................غقيالؾ   :الػارايب :أبق كن :ادإسامعقؾ بـ مح  : اجلقهري

ؿرقـدي: أبق حمرز.................................  566 جفؿ بـ صػقان الس 

 365 ............الزاهد :البني :أبق عبد اهلل :حاسبلادخ  :رث بـ أسدااحل

 358 أمحد: الؽرابقيس: الـقسابقري.......... حمؿد بـ حمؿد بـ :احلاكؿ الؽبري

 433 بـ عقض................................... أمحدبـ حمؿد حامد السق د 

 966 ........حبقب بـ الربقع: َمقىل أمحد بـ أيب سؾقامن الػؼقف: أبق الؼاسؿ...

 88 ......افعلالش   :أبق حامد الغزايل :حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد: ة اإلسالمحج  

 549 افعلالش   :يـشفاب الد   :أمحد بـ حمؿد بـ حجر اهلقتؿلل: ابـ حجر ادؽ  

 399 رضمل................قي بـ حمؿد: احلسقـل: احلَ ؾَ اد: عبد اهلل بـ عَ احلد  

 89 الظاهري: أبق حمؿد :يساألكدلخ  :قياألمَ  :سعقدبـ  أمحد عيل بـزم :ابـ َح 

 595 .........التابعل :اإلمام :البني :أبق سعقد :سـ بـ أيب احلسـ يسارَح 

 959 ..........ادالؽل :ادعافري :ػعيل بـ حمؿد بـ خؾَ : أبق احلسـ الؼابيس

 334 .احلـػل ؾبل:: اجلَ وملالر   :ـاريالػَ  :يـ عيلبـ عالء الد   بـ حمؿد شاهْ حسـ 

 979 .........اعرالش   :أبق كقاس :باحل بـ الص  بـ عبد األو   ئاحلسـ بـ هاك

 955 أبق حػص الؽبري: أمحد بـ حػص: البخاري...........................

 997 .............أبق عبد اهلل احلؾقؿل: :احلسني بـ احلسـ بـ حمؿد بـ حؾقؿ

 569 ر بـ أمحد بـ عبد اجلب ار اهلََؿداين: الؼايض: ادعتزيلأبق احلسني: عبد اجلب ا

 997 ..........الراغب: األصػفاين: أبق الؼاسؿ :ؾػضَّ اداحلسني بـ حمؿد بـ 
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 339 .........................قيفالص   :الػارد :جاحلال   :احلسني بـ مـصقر

 935 ...............نحمؿد بـ عيل بـ احلسـ بـ بشري ادؤذ   :احلؽقؿ الرتمذي

 359  ................................. رييالؼَش  :عاوية بـ حقدةحؽقؿ بـ مخ 

 997 .............أبق عبد اهلل :احلسني بـ احلسـ بـ حمؿد بـ حؾقؿاحلؾقؿل: 

 377 حقدر عيل بـ حمؿد: الػقض آبادي: اهلـدي.............................

 593 ......البستل :ؾقامنأبق س :ابأمحد بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ خط  : ايباخلط  

 359 اخلطقب: أمحد بـ عيل بـ ثابت بـ أمحد: احلافظ: أبق بؽر: البغدادي....

 79 .احلـػل :يـأمحد بـ حمؿد بـ عؿر ادني الؼايض شفاب الد  : ػاجلاخلَ 

 447 الشقخ خؾقؾ بـ إبراهقؿ اخلربقيت......................................

 354 د عيل بـ أمحد عيل: األكبتفل: الَسفارْكػقري...........ؾقؾ أمحد بـ جمقخ

 465 ............................ـدياجلخ  :سحاق بـ مقسك ادالؽلإخؾقؾ بـ 

 576 .................احلـػل :وملالر   :يـشؿس الد   :أمحد بـ مقسك: اخلقايل

 358 أبق بؽر :ـ أيب الدكقاعبد اهلل بـ حمؿد بـ عبقد بـ سػقان بابـ أيب الدكقا: 

 336 ................الظاهري :األصبفاين :أبق سؾقامن د:داود بـ عيل بـ خؾ

جلل:   968 ..........افعلالش   :أبق عبد اهلل :يـشؿس الد   :حمؿد بـ حمؿدالد 

يـ بـ سعد اهلل.......................   354 الدهؾقي: عبد احلؼ بـ سقػ الد 

 475 ......افعلالش   :يـجالل الد   :البؽري :ؿد بـ أمحد الصديؼلحم: واينالد  

يؾؿل:  597 ف: أبق كن..........يْ ف بـ شفردار بـ برشوَ يْ ردار بـ شريوَ شف الد 

 959 .............لح  ؿَ أبق حمؿد االثرم اجلخ  :ادؽل :عؿرو بـ ديـارابـ ديـار: 
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يـ :حمؿد بـ أمحد بـ عثامن بـ قايامز :هبلالذَّ   88 ..أبق عبد اهلل :شؿس الد 

يـ :حمؿد بـ عؿر بـ احلسني: الرازي افعل :فخر الد   86 ................الش 

 997 ..........: األصػفاينأبق الؼاسؿ :ؾػضَّ اداحلسني بـ حمؿد بـ  :الراغب

 396 .....قايض اجلامعة :أبق القلقد :حمؿد بـ أمحد بـ رشدابـ رشد ادالؽل: 

ل........رشقد أ  956 محد بـ هداية أمحد بـ پري َبْخش: الراْمػقري: الَؽـْؽقه 

 345 .....جالرَّ اأبق : اخلقارزمل :خمتار بـ حمؿقد بـ حمؿد الغزمقـل :الزاهدي

 958 ادالؽل :ادني :أبق عبد اهلل :حمؿد بـ عبد الباقل بـ يقسػ :الزرقاين

 958  ....  افعلالش   :اهلل أبق الؼاسؿجار : حمؿقد بـ عؿر بـ حمؿد: رشيخَم الزَّ 

يـ...... الس    957 بؽل: عيل بـ عبد الؽايف بـ عيل بـ عثامن بـ سؾقؿ: تؼل الد 

 338 اب بـ تؼل الديـ عيل بـ عبد الؽايف.............بؽل: عبد القه  ابـ الس  

 476 ............ادالؽل :أبق سعقد :التـقخل :الم بـ سعقدعبد الس   :حـقنسخ 

 936 .افعلالش   :ادني :أبق اخلري :محـ بـ عثامنحمؿد بـ عبد الر  : السخاوي

يـ  86 .احلـػل :راسايناخلخ  :مسعقد بـ عؿر بـ عبد اهلل التػتازاين: سعد الد 

ل :احلرََضمل :حمؿد سعقد بابخَصقؾ افعل :ادؽ   385 .......................الش 

 599 .............................قالبلال :األسدي :ري بـ هشامسعقد بـ جبَ 

 448 حمؿد سعقد بـ حمؿد ادغريب............................................

 435 ..................................................سعقد بـ حمؿد القامين

 359 ......اين...........َب ؾقامن بـ أمحد بـ أيقب: احلافظ: أبق الؼاسؿ: الطَ س

 399 السامن: حمؿد بـ عبد الؽريؿ: الؼادري: الصقيف........................



 521 المترجمة لعامفهرس األ

 595 ..التؾؿساين :أبق عبد اهلل :د يقسػ بـ احلسنيحمؿد بـ السق  : السـقد

 593 سفؾ بـ سعد بـ مالؽ بـ خالد بـ ثعؾبة بـ اخلزرج: األكصاري: الساعدي

 558 ......أبق احلسـ :اجلخرجاين :حمؿد بـ عيلعيل بـ السق د  :يػالسق د الرش  

يـ أيب بؽرعبد الر  : السققصل يـ :محـ بـ كامل الد   594 ...افعلالش   :جالل الد 

 339 ..أبق حلسـ :يـكقر الد   :اريػ عبد اهلل بـ عبد اجلب  عيل بـ الرش   :اذيلالش  

امل:   967  ـ عابديـاب :احلـػل :د عؿر عابديـحمؿد أمني عابديـ بـ السق  الش 

يػ:   83 ......يـكامل الد  : أبق ادعايل :بؽر حمؿد بـ حمؿد بـ أيبابـ أيب الرش 

اب بـ أمحد بـ عيل: التؾؿساين.....................شَّ ال  555 عراين: عبد القه 

 555 يد  رْ وَ رْ فَ السخ  :عؿر بـ حمؿد بـ عبد هلل بـ عؿقية البؽري: يـشفاب الد  

يؾؿل..........يْ ف بـ شفردار بـ برشوَ يْ ردار بـ شريوَ شف  597 ف: أبق كن: الدَّ

ب ان.......................عبد اهلل بـ حم أبق الشقخ:
 596 ؿد بـ جعػر بـ ح 

 553 ..ابـ عريب :يـحمقل الد   :حمؿد بـ عيل بـ حمؿد بـ العريب: الشقخ األكب

محـ بـ أمحد بـ أمحد: أمحدالشريازي:   358 احلافظ: أبق بؽر....... بـ عبد الر 

 953 الشريازي: حمؿد بـ إبراهقؿ بـ حيقك: الؼقامل...........................

 565 ........الشقعل :الطقد :حمؿد بـ حمؿد بـ احلسنيصاحب التؾخقص: 

اف: أبق جعػر...  966 صاحب السحـقن: أمحد بـ أيب سؾقامن بـ داود: الصق 

 569 ....الشقعل :أبق الؼاسؿ :اد الصاحبسامعقؾ بـ عب  إالصاحب بـ عب اد: 

ة.......  497 صالح باَفضؾ بـ حمؿد بـ عؿر ابـ صاحب الققػ الشفري بؿؽ 

محـ كامل يؼ بـ عبد الر  س بادسجد احلرام :احلـػل :صالح بـ صد   386 .اددر 
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يـ بـ لخ  هؾقي.....................صدر الدِّ  373 .طػ اهلل: الؽشؿريي: الد 

 555 .احلـػل :ادحبقيب :يعة عؿرعبقد اهلل بـ تاج الرش   :يعة الثاينصدر الرش  

 536 ...............السفؿل :مامة الباهيلأبق أخ  :صدي بـ عجالن بـ احلارث

 359 ؾقامن بـ أمحد بـ أيقب: احلافظ: أبق الؼاسؿ.................س الطباين:

 967  . ، فؼقف، مػتل احلـػقة بالؼاهرة ادني :قؾأمحد بـ حمؿد إسامع: الطحطاوي

 464 ........................................فؼقف :ادالؽل :عابد بـ حسني

 459 ..............................رضقان أمني السق د عب اس بـ حمؿدالشقخ 

 476 ..........أبق عبد اهلل :حمؿد بـ عبد اهلل بـ عبد احلؽؿابـ عبد احلؽؿ: 

 568 ........................................الؽم :أبق حمؿد :عبد بـ محقد

يـ بـ سعد اهلل الدهؾقي........................  354 عبد احلؼ بـ سقػ الد 

محـ ابـ ادرحقم العال   ان بـ أسعدعبد الر  ل :مة أمحد الده   457 ..احلـػل ادؽ 

 475 األجيل :يـعضد الد   :الؼايض :البؽري :يـ أمحدكـ الد  محـ بـ رخ عبد الر  

 465 عبد الرمحـ بـ قاسؿ بـ خالد: ادني: الػؼقف: ادالؽل................

 595 احلـظيل :التؿقؿل :الرازي :حاتؿ يبأابـ  :دريسإعبد الرمحـ بـ حمؿد بـ 

يـ: احلَ   544 ..........ؿقي.عبد العزيز بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ مجاعة: عز  الد 

 345 .......................احلـػل ي:البجـد :بـ حمؿد بـ حسني عبد العيل

 965 .........رصبةمػتل قخ  :حمؿد بـ عتاب ابـ حمسـبـ عتاب: أبق عبد اهلل 

 358 بـ عدي بـ عبد اهلل: احلافظ: أبق بؽر: اجلخرجاين.............. عبد اهلل

اغستاين...............................الشقخ عثامن بـ عبد الس    445 الم: الد 
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 358 بـ عدي بـ عبد اهلل: احلافظ: أبق بؽر: اجلخرجاين... عبد اهللدي: ابـ عَ 

يـ: احلَ   544 ؿقيعز  بـ مجاعة: عبد العزيز بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ مجاعة: عز  الد 

 89 .................احلـػل :البخاري :حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد: عالء الديـ

يؼ محـ عيل بـ صد  ل......................كامل بـ عبد الر   389 : احلـػل ادؽ 

يـ......الس  عيل بـ عبد الؽايف بـ عيل بـ عثامن بـ سؾقؿ:   957 بؽل: تؼل الد 

 339 .اذيلالش   :سـحلَ اأبق  :يـكقر الد   :اريػ عبد اهلل بـ عبد اجلب  عيل بـ الرش  

 485 الشقخ عيل ادشفقر بـ حمؿد بـ سامل بـ حػقظ..........................

يـ: أبق حػص: :قدباجـَ عؿر بـ أيب بؽر بـ عبد اهلل   463 القَؿـل..... رساج الد 

 395  ...لادؽ   ،اهلـدي :آبادي لفْ اإل :حمؿد حمؿد بـ يارْ  بـ شاهْ  حمؿد عبد احلؼ  

 967 الػؼقف  : الؾؽـقي:اهلـدي :حلؾقؿ بـ حمؿد أمنيحمؿد عبد احلل بـ حمؿد عبد ا

 569 عبد اجلب ار بـ أمحد بـ عبد اجلب ار اهلؿداين: الؼايض: أبق احلسني: ادعتزيل

يـ أيب بؽرعبد الر   يـ :محـ بـ كامل الد   594 افعلالش   :السققصل :جالل الد 

 476 ............حـقنسخ  :ادالؽل :أبق سعقد :التـقخل :الم بـ سعقدعبد الس  

 84 ...............ادعتزيل :أبق هاشؿ :بائلاجلخ  :الم بـ أيب عيل حمؿدعبد الس  

 69 ..الـابخؾيس :عبد الغـل بـ إسامعقؾ بـ عبد الغـل بـ إسامعقؾ بـ إبراهقؿ

افعل.يـالد   عز   :ادـقيف :الم بـ أيب الؼاسؿعبد العزيز بـ عبد الس    544 : الش 

 365 افعلالش   :يـالد   عز   :ملمزَ الزَ  :لادؽ   :بـ عيل بـ عبد العزيزعبد العزيز 

يـ الشقخ  559 : بحر العؾقمأبق العق اش :قيؽـَ الؾَ  :عبد العيل حمؿد بـ كظام الد 

 499 .......................افعلالش   :اغستاينالد   :ةزمحد عبد الؽريؿ بـ السق  
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 89 احلـػل ..........................عبد الؾطقػ افتخار الديـ: الؽرماين: 

 356 .....ادعتزيل :عبلالؽَ  :أبق الؼاسؿ :ؾخلالبَ  :عبد اهلل بـ أمحد بـ حمؿقد

 557 .احلـػل :ػلَس الـَّ  :أبق البكات :يـحافظ الد   :عبد اهلل بـ أمحد بـ حمؿقد

 99 .......أبق السعادات :يـعػقػ الد   :القافعل :عبد اهلل بـ أسعد بـ فالح

 468 ...ادالؽل :الػؼقف :الؼريواين :أبق حمؿد :محـعبد اهلل بـ أيب زيد عبد الر  

 534 ...ادالؽل :األكدليس :األزدي :أبق حمؿد :ةرمجعبد اهلل بـ سعد بـ أيب 

 78 عبد اهلل بـ سعقد بـ كالب: أبق حمؿد الَؼط ان: ابـ كخالب...............

 399 اد................رضمل: احلد  ؿد: احلسقـل: احلَ قي بـ حمؾَ عبد اهلل بـ عَ 

 974 عبد اهلل بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ قاسؿ بـ مـصقر: أبق حمؿد.............

ب ان: أبق الشقخ.......................عبد اهلل بـ حم
 596 ؿد بـ جعػر بـ ح 

 358 : ابـ أيب الدكقاأبق بؽر :كقاعبد اهلل بـ حمؿد بـ عبقد بـ سػقان بـ أيب الد  

 955  ..............ادـصقر :أبق جعػر :اسعبد اهلل بـ حمؿد بـ عيل بـ العب  

 567 ................يـقريالد   :أبق حمؿد :الؽقيف :قبةعبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتَ 

 474 عبد الؼادر بـ تقفقؼ: الشؾبل: الطرابؾيس: الػؼقف احلـػل................

 345 الؼادر بـ فضؾ رسقل: العثامين: الػؼقف: احلـػل: الَبدايخقين... دعبالشقخ 

 939 الـقسابقري  :رييالؼَش  :أبق الؼاسؿ :ن بـ عبد ادؾؽازعبد الؽريؿ بـ هق

 69 الشقخ الؼايض عبد القحقد العظقؿ آبادي...............................

 469 روانأبق مَ  :ادالؽل :قنشخ اداج   :عبد ادؾؽ بـ عبد العزيز بـ أيب سؾقؿة

 74 .يـلاجلقَ : نيإمام احلرمَ  :يـضقاء الد   :عبد ادؾؽ بـ عبد اهلل بـ يقسػ
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اب بـ أمحد بـ عيل: ال  555 عراين: التؾؿساين.....................شَّ عبد القه 

 338 بؽل.............اب بـ تؼل الديـ عيل بـ عبد الؽايف: ابـ السخ عبد القه  

 987 غقيالؾ   :الػؼقف :األديب :البغدادي :األزدي :مالؼاسؿ بـ سال  : بق عبقدأ

 555 ..يعة الثاينصدر الرش  : احلـػل :ادحبقيب :يعة عؿرعبقد اهلل بـ تاج الرش  

 946 .....................................ػلؼَ الثَ  :بعروة بـ مسعقد بـ معت  

افعل. :ادـقيف :الم بـ أيب الؼاسؿلس  عبد العزيز بـ عبد ا :يـالد   عز    544 الش 

 597 أيب حمؿد احلسـ هبة اهلل: أبق الؼاسؿ.............. عيل بـ ابـ عساكر:

 354 العسؼالين: أمحد بـ عيل بـ حمؿد بـ حمؿد بـ عيل بـ حجر: أبق الػضؾ.

 599 ..................اسقىل ابـ عب  مَ  :اددين :أبق عبد اهلل :ريبَ ؽرمة الَب ع  

 359 ..................ارابـ الؼص   :أبق احلسـ: ادالؽل :عيل بـ أمحد الػؼقف

 89 .الظاهري: أبق حمؿد :يساألكدلخ  :قياألمَ  زم:بـ َح  سعقدأمحد بـ  عيل بـ

 74 ...البني: رياألشعَ  :سـأبق احلَ  :رش إسحاقعيل بـ إسامعقؾ بـ أيب ب  

ل :ادالؽل :حمؿد عيل بـ حسني بـ إبراهقؿ  466 .......................ادؽ 

يـ :اهلَروي :الؼاري :عيل بـ سؾطان حمؿد  535 .......احلـػل :الػؼقف :كقر الد 

 345 بـ عبد العيل بـ َغقث عيل: احلـػل: الـؼشبـدي: الؽاْكػقري.. عيلحمؿد 

 597 ....أيب حمؿد احلسـ هبة اهلل: أبق الؼاسؿ: ابـ عساكر.......... عيل بـ

 959 ....ادالؽل :ابـ الؼابيس :أبق احلسـ :ادعافري :ػعيل بـ حمؿد بـ خؾَ 

 546 احلـػل :فخر اإلسالم :الَبزدوي :عيل بـ حمؿد بـ عبد الؽريؿ بـ مقسك

 558 ......السق د الرشيػ :أبق احلسـ :اجلخرجاين :عيل بـ السق د حمؿد بـ عيل



 526 المترجمة لعامفهرس األ

ل :يسقكالتخ  :حردادَ  :عؿر بـ محدان  454 .......................اددين :ادؽ 

 555 يد  رْ وَ رْ فَ الس   :يـشفاب الد   :عؿر بـ حمؿد بـ عبد هلل بـ عؿقية البؽري

 954 ادالؽل :ادؼقيل :مقسك بـ عقسك بـ أيب احلاج الػادالػارد:  أبق عؿران

 337 ..................اجلاحظ :أبق عثامن :الؽـاين :ؿرو بـ بحر بـ حمبقبعَ 

 959  ......................لح  ؿَ ثرم اجلخ أبق حمؿد األ :لادؽ   :ؿرو بـ ديـارعَ 

 556 ..البني :ؿادتؽؾ   :الزاهد :ثادحدِّ  :أبق عثامن :ؿرو بـ عبقد بـ بابعَ 

 78 القحصبل  :أبق الػضؾ :الؼايض :عقاض بـ مقسك بـ عقاض بـ مقسك

 965 ؼادياين...................................غالم أمحد بـ غالم مرتىض: ال

 565 غقاث بـ غقث بـ الصؾت: ادسقحل: األخطؾ........................

 546 احلـػل :البَزدوي :عيل بـ حمؿد بـ عبد الؽريؿ بـ مقسك: فخر اإلسالم

 955 حمؿد فضؾ احلؼ  العؿري: اخلريآبادي: احلـػل: ادقلقي...............

 594 ...احلـػل :أبق عبد اهلل :يـشفاب الد   :شتلب  قر  التخ  : بـ حسـفضؾ اهلل

ي.............................ق  349 اسؿ بـ أسد عيل بـ غالم شاْه: الـَاَكقْتق 

 488 الشقخ قاسؿ صالح حمؿد كزيؿ.........................................

 74 ينالباقال   :حمؿد بـ جعػر بـ الؼاسؿ ب بـحمؿد بـ الطق  : الؼايض أبق بؽر

 965 الؼادياين: غالم أمحد بـ غالم مرتىض...................................

يـ :اهلَروي :عيل بـ سؾطان حمؿد: الؼاري  535 .......احلـػل :الػؼقف :كقر الد 

 987 غقيالؾ   :الػؼقف :األديب :البغدادي :أبق عبقد :األزدي :مالؼاسؿ بـ سال  

 68 ............ادالؽل :مدادأبق اإل :إبراهقؿ بـ إبراهقؿ بـ احلسـ: الؾؼاين
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 944 .....التابعل :أبق اخلطاب البني :دودالس   :تادة بـ دعامة بـ عركنيقَ 

 539 ..........اسأبق العب   :يـشفاب الد   :أمحد بـ أيب العالء إدريس :رايفالؼَ 

 369 .....د اهللبأبق ع :يـشؿس الد   :جبـ أيب بؽر فرَ حمؿد بـ أمحد  :رصبلالؼخ 

 359 اسأبق العب   :أمحد بـ عؿر بـ إبراهقؿ عؿر األكصاري ادالؽل: رصبلالؼخ 

 939 الـقسابقري :أبق الؼاسؿ :عبد الؽريؿ بـ هقران بـ عبد ادؾؽ: رييالؼَش 

 359 ..................أبق احلسـ: ادالؽل :عيل بـ أمحد الػؼقف :ارابـ الؼص  

 364 أبق عبد اهلل :يـشؿس الد   :حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب :قزيةجلَ اؿ ابـ قق  

 345 بـ عبد العيل بـ غقث عيل: احلـػل: الـؼشبـدي.. عيلالؽاْكػقري: حمؿد 

 356 .....ادعتزيل :أبق الؼاسؿ :ؾخلالبَ  :عبد اهلل بـ أمحد بـ حمؿقد: عبلالؽَ 

 78 بـ سعقد بـ كخالب: أبق حمؿد: الَؼط ان..............ابـ كخالب: عبد اهلل 

ل: رشقد أمحد بـ هداية أمحد بـ پ ري بخش: احلـػل، الراْمػقري  956 الَؽـْؽقه 

 967 الػؼقف : اهلـدي :حمؿد عبد احلل بـ حمؿد عبد احلؾقؿ بـ حمؿد أمنيقي: ؽـَ الؾَ 

 466 ............احلـػل :الػفؿل :أبق احلرث :محـقث بـ سعد بـ عبد الر  الؾَّ 

 565 .دىإمام اهلخ  :احلـػل :أبق مـصقر: حمؿد بـ حمؿقد بـ حمؿقد: ريدياداتخ 

قن:  شخ  469 .....روانأبق مَ  :عبد ادؾؽ بـ عبد العزيز بـ أيب سؾقؿةابـ اداج 

اج :لجماهد بـ جب ادؽ    595 قىل السائب بـ أيب السائبمَ  :ادخزومل :أبق احلج 

 365 ............الزاهد :البني :أبق عبد اهلل :رث بـ أسدااحل: سبلحاادخ 

 566 أبق حمرز: جفؿ بـ صػقان السؿرقـدي.................................

 456 الشقخ حمؿد بـ أمحد العؿري..........................................
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 567 ........الديـقري :قيفالؽخ  :قبةعبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتَ بـ قَتقبة:  أبق حمؿد

ذر: أبق بؽر: الـقسابقري: ابـ ادـذر............. حمؿد بـ  595 إبراهقؿ بـ ادـخ

 953 حمؿد بـ إبراهقؿ بـ حيقك: الؼقامل: الشريازي...........................

 475 ......افعلالش   :اينو  الدَ  :يـجالل الد   :البؽري :حمؿد بـ أمحد الصديؼل

 369  .....رصبلالؼخ  :د اهللبأبق ع :يـشؿس الد   :جحمؿد بـ أمحد بـ أيب بؽر فرَ 

 396 ...قايض اجلامعة :رصبلالؼخ  :ادالؽل :أبق القلقد :شدحمؿد بـ أمحد بـ رخ 

يـ :حمؿد بـ أمحد بـ عثامن بـ قايامز  88 ..الذهبل :أبق عبد اهلل :شؿس الد 

 369 قزيةجلَ اؿ ابـ قق   :أبق عبد اهلل :يـلد  شؿس ا :حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب

امل:  :احلـػل :د عؿر عابديـحمؿد أمني عابديـ بـ السق    967  ابـ عابديـالش 

 969 ...........رابطابـ ادخ  :أبق عبد اهلل :هبػ بـ سعقد بـ وَ حمؿد بـ خؾَ 

 466 ..........................ادالؽل :ادغريب :التـقخل :حمؿد بـ سحـقن

 364 ................احلـػل :البغدادي :جاعأبق شخ  :الثؾجل :جاعحمؿد بـ شخ 

محـ بـ حمجقب ل احلـػل :حسني قأب :ادرزوقل: السق د حمؿد بـ عبد الر   396 ادؽ 

 358 أمحد: الؽرابقيس: الـقسابقري: احلاكؿ الؽبري.......... حمؿد بـ حمؿد بـ

 945 ومليـ الر  مقالكا جالل الدِّ  ادقلقي: :دمحأحمؿد بـ حمؿد بـ احلسني بـ 

 595 ............يَب الطَ  :أبق جعػر :حمؿد بـ جرير بـ يزيد بـ خالد بـ كثري

 966 افعلالش   :ابـ مجاعة :يـبدر الدِّ  :عد اهللسد العزيز بـ بيـ عحمؿد بـ ذف الد  

 74 ينالباقال   :ؽرالؼايض أبق ب :ب بـ حمؿد بـ جعػر بـ الؼاسؿحمؿد بـ الطق  

 958  الزرقاين :ادالؽل :ادني :أبق عبد اهلل :حمؿد بـ عبد الباقل بـ يقسػ
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 936 .افعلالش   :ادني :خاويالسَّ  :أبق اخلري :محـ بـ عثامنحمؿد بـ عبد الر  

 399 قيف........................حمؿد بـ عبد الؽريؿ: السامن: الؼادري: الصخ 

 476 ........ادالؽل :أبق عبد اهلل :ادني : بـ عبد احلؽؿحمؿد بـ عبد اهلل

 338 ادعافري  :الؼايض أبق بؽر :ابـ العريب :حمؿد بـ عبد اهلل بـ حمؿد بـ أمحد

 86 اممابـ اهلخ  :يـ احلـػلكامل الدِّ  :حمؿد بـ عبد القاحد بـ مسعقد السققاد

 556 ...............................أبق عيل :بائلاجلخ  :ابحمؿد بـ عبد القه  

 965 ...................رصبةمػتل قخ  :أبق عبد اهلل :حمؿد بـ عتاب ابـ حمسـ

 463 الشقخ حمؿد العزيز القزير ادالؽل ادغريب األكدليس اددين التقكيس....

 935 ...............احلؽقؿ الرتمذي :حمؿد بـ عيل بـ احلسـ بـ بشري ادؤذ ن

 553 ..الشقخ األكب: ابـ عريب :يـحمقل الدِّ  :بـ عيل بـ حمؿد بـ العريبحمؿد 

افعل :يـفخر الدِّ  :الرازي :حمؿد بـ عؿر بـ احلسني  86 ................الش 

 83 يـكامل الدِّ : أبق ادعايل :رشيػال بـ أيب بؽر بـ عيل حمؿد بـ حمؿد بـ أيب

 968 ..........افعلالش   :ق عبد اهللأب :يـشؿس الدِّ  :الدجلل :حمؿد بـ حمؿد

 458 ..............................................الديداوي حمؿد بـ حمؿد

 565 ..قعلالش   :قؾسقفالػَ  :يـكصري الدِّ  :قدالطخ  :حمؿد بـ حمؿد بـ احلسني

 459 ........................................السقد اخلقاري حمؿد بـ حمؿد

 89 .................احلـػل :البخاري :يـعالء الدِّ  :ؿد بـ حمؿد بـ حمؿدحم

 88 ......افعلالش   :أبق حامد الغزايل :ة اإلسالمحج   :حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد

 356 ...ادرتىض :احلـػل :قديب  الزَّ  :أبق الػقض :د حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿدالسق  
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 939 ابـ الـجار :البغدادي :أبق عبد اهلل :حمب الديـ :حمؿد بـ حمؿقد بـ احلسـ

 557 احلـػل :الػؼقف :يـأكؿؾ الدِّ  :ريتالبابَ  :يـ أمحدحمؿد بـ حمؿقد بـ كامل الدِّ 

 565 .دىإمام اهلخ  :احلـػل :ريدياداتخ  :أبق مـصقر: حمؿد بـ حمؿقد بـ حمؿقد

 396 ......................................حسني قأب :السق د حمؿد ادرزوقل

 974 أبق حمؿد بـ مـصقر: عبد اهلل بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ قاسؿ بـ مـصقر..

ل :افعلالش   :حمؿد بـ يقسػ اخلق اط  495 ...............................ادؽ 

 595 ...التؾؿساين :أبق عبد اهلل :ـقدالس   :د يقسػ بـ احلسنيحمؿد بـ السق  

 958 رشيخَم الزَّ  :جار اهلل أبق الؼاسؿ: محد بـ عؿرحمؿقد بـ عؿر بـ حمؿد بـ أ

 956 ادختار بـ أيب عبقد بـ مسعقد: الثَؼػل...................................

 345 .....الزاهدي :جالرَّ اأبق : اخلقارزمل :خمتار بـ حمؿقد بـ حمؿد الغزمقـل

 969 ...........أبق عبد اهلل :ػ بـ سعقد بـ وهبحمؿد بـ خؾَ  :رابطابـ ادخ 

ب قدي:   356 ....احلـػل :أبق الػقض :د حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿدالسق  ادرتىض الزَّ

 566 ادعتزيل :احلـػل :محـأبق عبد الر   :محـرش بـ غقاث بـ عبد الر  ب  : ادرييس

 86 .احلـػل : التػتازاين:يـسعد الدِّ  :راسايناخلخ  :مسعقد بـ عؿر بـ عبد اهلل

اليل: صاحب مالؽ.......مطرف بـ ع  467 بد اهلل بـ مطرف: القساري: اهل 

 359  ........... رييالؼَش  :عاوية بـ قشري بـ صعصعةعاوية بـ حقدة بـ مخ مخ 

 959 .......األديب :أبق العالء :أمحد بـ عبد اهلل بـ سؾقامن بـ حمؿد: ادعري

ايناحلَ  :األزدي :ؿرو راشدعؿر بـ أيب عَ مَ   599 .............................ر 

 945 ..........الؼريواين ئ:ؼر  ادخ  :الؼقيس :ل بـ أيب صالب محقش بـ حمؿدمؽ  
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 595 إبراهقؿ بـ ادـذر: أبق بؽر: الـقسابقري............. حمؿد بـ ابـ ادـذر:

 954 .....ادالؽل :ادؼقيل :أبق عؿران :الػاد مقسك بـ عقسك بـ أيب احلاج  

 945 ومليـ الر  مقالكا جالل الدِّ  :محدأحمؿد بـ احلسني بـ حمؿد بـ ادَقلقي: 

 84 احلـػل :ػلَس الـَّ  :أبق ادعني: ادؽحقيل :قؿقن بـ حمؿد بـ حمؿد مؽحقلمَ 

 69 ..عبد الغـل بـ إسامعقؾ بـ عبد الغـل بـ إسامعقؾ بـ إبراهقؿ :يسالـابؾخ 

 348 ................ذير حَسني بـ جقاد عيل: الدهؾقي....................ك

 939 البغدادي :أبق عبد اهلل :حمب الديـ :حمؿد بـ حمؿقد بـ احلسـ :ابـ الـجار

 569 كجدة بـ عامر: احلروري: احلـػل: الـخعل.............................

 597 ؿري بـ أوس: األشَعري...............................................ك

 979 .........اعرالش   :ل بـ الصباحبـ عبد األو   ئسـ بـ هاكاحل: أبق كقاس

 599 .أبق زكريا :يـحمقل الدِّ  :حيقك بـ ذف بـ مر بـ مجعة بـ حزام: ويقَ الـَّ 

ث َوِص  أمحد ابـ العال   قَريتالشقخ العامل الػؼقف ادحدِّ  63 مة حمؿد صق ب: الس 

 479 .......أبق جعػر :ادالعب   :شقد ابـ حمؿد ادفدي ابـ ادـصقرهارون الر  

 84 ..............ادعتزيل :بائلاجلخ  :الم بـ أيب عيل حمؿدعبد الس  : أبق هاشؿ

 534 ....البارزي :افعلالش   :أبق الؼاسؿ :يـذف الدِّ  :يـهبة اهلل بـ كجؿ الدِّ 

 567 ............................قعلالش   :قيفالؽخ  :أبق حمؿد :هشام بـ احلؽؿ

 86 احلـػل :يـكامل الدِّ  :حمؿد بـ عبد القاحد بـ مسعقد السققاد :اممابـ اهلخ 

 479 ......................التؾؿساين :اسأبق العب   :أمحد بـ حيقك: القكرشييس

 99 .......عاداتأبق الس   :يـعػقػ الدِّ  :عبد اهلل بـ أسعد بـ فالح: القافعل



 532 المترجمة لعامفهرس األ

 78 أبق الػضؾ :الؼايض :ض بـ مقسكعقاض بـ مقسك بـ عقا :القحصبل

 496 الشقخ حمؿد يقسػ األفغاين...........................................

 599 .أبق زكريا :يـحمقل الدِّ  :ويقَ الـَّ  :حيقك بـ ذف بـ مر بـ مجعة بـ حزام

 985  .....البغدادي احلافظ :أبق زكريا :قن بـ عبد الرمحـعني بـ عَ حيقك بـ مَ 

 399 حيقك بـ حمؿد بـ حمؿد بـ عبد اهلل: أبق البكات: اجلزائري: الشاوي....

 466 حيقك بـ يعؿر: أبق سؾقامن: العدواين....................................
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 فهرس الكتب املرتمجة

 الصفحة اإلسم

 366 قديب  إحتاف افسادة ادتؼغ يف ذح إحقاء ظؾوم افدين: أليب افػقض افز  

 88 .....افغزايل :حمؿد ابن حمؿد :: فإلمام حّجة اإلشالمينإحقاء ظؾوم افد  

 295 اإلرصاد: فإلمام أيب ادعايل ظبد ادؾك ابن ظبد اهلل: اجلويـي: إمام احلرمغ

 205 افرازي :حمؿد بن ظؿر :ينفإلمام ؾخر افد   :أرسار افتـزيل وأكوار افتلويل

 349 قم....ين بن إبراهقم: ابن كج  : فؾػؼقه افػاضل زين افد  وافـظائر األصباه

قباين.ة: فإلمام حمؿد بن احل  األصل = ادبسوط يف ؾروع احلـػقّ   228 سن: افشَّ

 205 ؿيتقال   :يب افػضل أدمد بن ظع بن حجرألرى: فؼّراء أّم افؼ   ىر  ل افؼ  ؾض  أ

 337 ...حمؿد بن حمؿد: افغزايل :االؿتصاد يف االظتؼاد: فإلمام حّجة اإلشالم

 358 رازي...............دمن افش  واة: أليب بؽر أدمد بن ظبد افرّ أفؼاب افر  

 639 ـودغ افّس يف افعؼائد: فؾشقخ اإلمام حمؿد بن يوشف بن احلس افزاهغ أمّ 

 645 ..ي  يف أحؽام ادقّت وافيري : إلشعاظقل افدهؾويافّص  إيضاح احلّق 

ين افد  ؿائق: ائق ذح ــز افدّ افبحر افرّ  قم ادصي :ينفز   228 .......ابن ك ج 

 347 ياين..............................رزا ؽالم أدمد افؼاد  ة: د  أدمديّ براهغ 

ـ ؽ: فرصقد أدمد بن عةافزاهغ افؼاض ػوري: افؽ  يهداية أدمد: افرام   256 وه 

 362 .......وينداي  افب   :شولة: فؾشقخ افعامل افػؼقه ؾضل افرّ ق ادحؿديّ افبوار  

 323 قؿياس: أدمد بن حمؿد: افغـ  افعبّ  هبجة افـاطرين يف حماشن أّم افزاهغ: أليب
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ب قدي :افػقض روس من جواهر افؼاموس: أليبتاج افع    369 ............افز 

 89 ..افذهبي :أبو ظبد اهلل :ين: فشؿس افد  هبيتاريخ اإلشالم = تاريخ افذ  

 666 ....افتاريخ افؽبر: أليب ظبد اهلل حمؿد بن إشعاظقل: اجلعػي: افبخاري

 349 وي.........................وت  : فؼاشم بن أشد ظع: افـاك  اسحتذير افـّ 

 692 ؿيتقال   :يب افػضل أدمد بن ظع بن حجرأل اج يف ذح ادـفاج:حتػة ادحت

 625 ازيـذر: احلـظع: أبو حاتم: افرّ دحؿد بن إدريس بن اد  أيب حاتم:  تػسر

 625 ي..............................ز  رير: أليب جعػر حمؿد افط  ن ج  تػسر اب

 666 .................افرازي :ن ظؿرين حمؿد بفإلمام ؾخر افد  : افتػسر افؽبر

 625 ـذر: فإلمام أيب بؽر حمؿد بن إبراهقم: افـقسابوري...........ن اد  تػسر اب

 674 تؼوية اإليعان: إلشعاظقل بن ظبد افغـي بن ويل اهلل: افدهؾوي.........

 226 .................ويناي  د  افب   :مة افػؼقه ؾضل رشول: فؾعاّل تؾخقص احلّق 

ل: فـصر افّدين افطود............................  668 تؾخقص ادحصَّ

 697 ادي.......................................افّس  افتؿفقد: أليب صؽور

 267 ...افبخاري :ادحبويب :يعةمة صدر افّؼ افتوضق  ذح افتـؼق : فؾعاّل 

 465 ـدي .اجل   :قل بن إشحاقل واألمل: خلؾمى افس  افتوضق  يف ذح مـتف  

 266 غ: فؾشقخ بدر افّدين حمؿود بن إرسائقل: ابن افؼايض شعاوكهجامع افػصوف  

 642 ......ؿيتقال   :م: ابن حجرم( يف زيارة ؿز ادؽرَّ وهر ادـتظم )ادـظَّ اجل  

 322 حاصقة ظذ ذح أّم افزاهغ: فقحقى بن حمؿد اجلزائري افشاوي.....

 334 ...احلـػي :وميافر   :ـاريافػ  : ؾبيسن ج  حلذ ذح ادواؿف: ظ حاصقة
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 280 ...افطحطاوي :حاصقة افطحطاوي ظذ افدّر ادختار: ألدمد بن حمؿد

 ,حاوي مسائل افواؿعات وادـقة وما ترـه يف تدويـه من مسائل افؼـقة

 ........افزاهدي  :جاوزاد ؾقه من افػتاوي فتتؿقم افغـقة: أليب افرَّ 
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 662  ... زؾ  اب: فؾشقخ ظبد افغـي: افـّ ةدية ذح افطريؼة ادحؿديّ احلديؼة افـَّ 

 228 ...................افبخاري :فؾشقخ ضاهر بن أدمد خالصة افػتاوى:

 345  .....احل صؽػي :: فعالء افّدينيف افػروع افدّر ادختار ذح تـوير األبصار

 357 رسو......................... خ  اّل د : درر احلّؽام ذح ؽرر األحؽام

 358 .أبو بؽر :ظبد اهلل بن حمؿد بن بن أيب افدكقاكقا: البن أيب افدّ  :قبةافغ   ذمّ 

 232 ار افبغدادي.جّ ين حمؿد بن حمؿود: ابن افـ  افد   يخ بغداد: دحّب ريل تاذ  

 345 .............امي: افّش ابن ظابدين :رّد ادحتار ظذ افّدر ادختار: فؾسّقد

 232 ريف: فإلمام أيب افؼاشم ظبد افؽريم: افؼش  ة يف افتصوّ ريّ شافة افؼش  رّ اف

 672 ......ابن مصطػى يشعاظقل حؼّ إفؾشقخ  :وح افبقان يف تػسر افؼرآنر  

 222 وي...ؾ  ي  : افز   مة كؼي ظع خان  ور افؼؾوب يف ذـر ادحبوب: فؾعاّل رس  

 257 ..بؽيشول: فعع بن ظبد افؽايف: افس  افرّ  ن شبَّ م   قف ادسؾول ظذافسَّ 

 638 اينوّ ين حمؿد بن أشعد افصديؼي: افد  ة: جلالل افد  ذح افعؼائد افعضديّ 

 83 ين مسعود بن ظؿر: افتػتازاينمة شعد افد  ػقة: فؾعاّل س  ذح افعؼائد افـَّ 

رة يف افّس  ةادحؿديّ ـ  قة باد  ب افؾدكّ ادواه  رؿاين ظذ مة افزَّ ذح افعاّل 

  . ادافؽي :رؿاينافزَّ  :وػ حمؿد بن ظبد افباؿي بن يوشففؾؿ   بوية:افـّ 
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 636 ..........................وض األزهر:ـ  افرَّ م  ذح افػؼه األـز = 
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 696 افسـود :د أبو ظبد اهللمة افسقّ : فؾعاّل ذح المقة اجلزائري يف افؽالم

 667 ........افتػتازاين :ين مسعود بن ظؿرشعد افد   مةذح ادؼاصد: فؾعاّل 

 85 ....اجل رجاين :ظع بن حمؿد :يفذح ادواؿف يف افؽالم: فؾسّقد افّؼ 

 345 ـدي..................................ج  ؼاية: فعبد افعع: افز  افـّ  ذح

 662 ن....يقخ حمؿد بن حمؿود: أـؿل افدّ وصقة اإلمام أيب حـقػة: فؾّش  ذح

 263 رازي.ذح هداية احلؽؿة: دحؿد بن إبراهقم بن حيقى: افؼوامي: افّش 

 305 ويؾ  ي  افز    :خان   حمؿد حامد رضا: يايناين ظذ إرساف افؼاد  ارم افربّ افّص 

 277  ........ وهري افػارايباد اجل  فإلمام أيب كص إشعاظقل بن دمّ : حاحافص  

 376  ....... ظؿر بن خافد افؼرر مجايلأليب افػضل حمؿد بن : غةساح افؾ  

 682 : إلشعاظقل بن ظبد افغـي: افدهؾوي....................ساط مستؼقم

 337 ؿي....تكدؿة: البن حجر: القؾض وافزَّ ؿة ظذ أهل افرَّ واظق ادحرافص

 366 ر ظع بزـع....................وػ حمؿد بن پ  افطريؼة ادحؿدية: فؾؿ  

 467 ...............رضبيافؼ   :افعتبي :حؿد بن أدمد بن ظبد افعزيزافعتبقة:د

ين ظبد افردمن بن أدمد: اإلجيي.....  476 افعؼائد افعضدّية: فؾؼايض ظضد افد 

ػي: فإلمام احلاؾظ افدين ظبد اهلل بن أدمد بن افـسػي.....  660 ظؿدة افـَّس 

 ر  و  ر  ف  ظؿر بن حمؿد: افس  ين: ف: فؾشقخ صفاب افدّ ظوارف ادعار  
 666 ي..د 

 345 رسو........................................... خ  اّل ؽرر األحؽام: د  

 357  ... ري احلـػيرد  از افؽ  فؾشقخ حمؿد بن حمؿد ابن افبزّ  :ةافػتاوى افبّزازيّ 

 662 ة: فعامل بن ظالء احلـػي...........................افػتاوى افتاتارخاكقّ 
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 357  ................. مع احلـػيين افرَّ ة: خلر افدّ ة فـػع افزيّ افػتاوى اخلريّ 

 345 افؼايض.......يب بؽر بن حمؿد بن أدمد ظفر افّدين أف: افػتاوى افظفرّية

 266  ............................... ة:افػتاوى الـديّ =  افػتاوى افعادؽرّية

 255  ......األوزجـدي :حسن بن مـصور :فػخر افّدين :ؾتاوى ؿايض خان  

من أؾاضل ظؾعاء الـد برئاشة افشقخ كظام  ّية: مجعفا مجاظة  ـدافػتاوى ال

يب ظاد ؽ  ر حمقي افدّ بلمر افسؾطان أيب ادظػَّ  ك ك ز   .....رين حمؿد أور 
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 663 ..ة: فؾشقخ ابن ظريبؽقّ ة وادؾ  ة يف معرؾة أرسار ادافؽقّ افػتوحات ادؽقّ 

 340 وينداي  : فػضل رشول افب  اباب ظدو افوهّ حزأبي وؾصل اخلطاب بغ افـّ 

 260 ين: احلـػي..................ين بن ظعاد افدّ ؾصول افععادي: جلعال افدّ 

 620 افػؼه األـز: فإلمام أيب حـقػة افـععان بن ثابت......................

دموت بؼح مسؾَّم افثبوت: فؾعاّل   662 يالـد :مة ظبد افعع حمؿدؾوات  افرَّ

 232 مة افشقخ ؾضل افّرشول افبدايوينؾوز ادممـغ بشػاظة افّشاؾعغ: فؾعاّل 

 340 كدؿة: فإلمام أيب حامد: حمؿد افغزايل..ؿة بغ اإلشالم وافزَّ ؾقصل افتػر  

الم افعرب  ـ  افؼاموس ادحقط وافؼابوس افوشقط اجلامع دا ذهب من

 رازيافّش  :افػروزآبادي :حمؿد بن يعؼوب :ينجمد افدّ إلمام : فصعاضقط
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 345  ............. افزاهدي :ينجاء كجم افدّ أليب افرّ  فتتؿقم افغـقة:ؿـقة ادـقة 
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 املصادر املخطوطة

 

 (.ه214ف افبغدادي )تي  ف، ابـ رزؿق  ي  زء مـ حديث أيب احلسـ ابـ رزؿق  اجل .1

 (.ه1421)تؼاين جقهرة افتقحقد، افؾ   .4

 .ه(856)تيـ افزاهدي احلاوي افزاهدي، كجؿ افد   .3

 (.ه846اين )تو  يـ افد  ة، جالل افد  ذح افعؼائد افعضدي   .2

 (.ه1421)تؼاين افؾ  هرة افتقحقد، ظؿدة ادريد يف ذح جق .5

ة، طفر افبخاري )ت .8  (.ه818افػتاوى افظفري 

 .(ه874ت) يـيـ بـ ظامد افد  ، مجال افد  ؾصقل افعامدي .7

 (.ه376ـك، احلاـؿ افـقسابقري )تـتاب افؽ   .6

 إبراهقؿ بـ حسغ مر ؽـل.ــز افػقائد ذح بحر افعؼائد،  .8

 (.ه544جمؿع افػتاوى، أمحد بـ حمؿد احلـػل )ت .14

 (.ه556يؾؿل )تسـد افػردوس، أليب كك افد  م   .11

 (.1123ز )تة، ظبد افغـل افـابؾ  ق  ـائد افس  افػرة ذح طافب افقؾق  اد   .14

 (.ه825يـ حمؿد احلـػل )تهر يف ؾتاوى افعك، افسمجاين ظالء افد  يتقؿة افد   .13
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 مصادر التحقيق

 املصادر املطبوعة

 

روت: ( ب  ه1445قدي )تب  يـ، افز  حقاء ظؾقم افد  ؼغ بؼح إادة ادت  حتاف افس  إـ 

 .ه1212سة افتاريخ افعريب ممش  

الهقر: ه( 1324ة وادديـة، اإلمام أمحد رضا )تـ اإلجازات ادتقـة فعؾامء بؽ  

 .3، طه1242سة رضا ممش  

اق ظػقػل، ( حتؼقؼ: ظبد افرز  ه831م يف أصقل األحؽام، اآلمدي )تاحؽـ اإل

 إلشالمل.روت: ادؽتب اب  

يـ، أبق حامد افغزايل )ت _ ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ب  ه( 545إحقاء ظؾقم افد 

 .1، طه1248

ة ادؽرمة: كزار مصطػك ه458د، افبخاري )تدب ادػر  األـ  ( حتؼقؼ: ظادل شعد، مؽ 

 .2، طه1216ة ة افسعقدي  وحتؼقؼ: األفباين، ادؿؾؽة افعربق   .1، طه1245افباز 

 .ه1346( اهلـد: مطبع رياض ه1348ياين )تهام، افؼاد  إزافة األوـ 

افشقخ ظع  :حتؼقؼ ه(834ـ أ شد افغابة يف معرؾة افصحابة، ابـ األثر اجلزري )ت

  .4، طه1242 افؽتب افعؾؿقة،روت: دار ب   ض،حمؿد معق  

 .3، طه1244 ػؽر: دار افمشؼد  ه( 874قؿ )تظائر، ابـ كج  ـ األصباه وافـ  

روت: ب  ه( 1486)ت ـامل افديـ أمحد افبقايض، درام مـ ظبارات اإلمامإصارات اـ 
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 .1، طه1246 دارافؽتب افعؾؿقة

( )ضبع مع جمؿقظة اإلظالكات، ه1348ياين )تاإلظالن معقار األخقار، افؼاد  ـ 

 ة.ـة اإلشالمق  ه: افؼ  ق  ب  ػقري( ر  ف  او  طقػ ب   ادرت ب: ظبد افؾ  

 م.1844يان: مطبع ضقاء اإلشالم ؿاد  ( ه1348)ت ياينإظجاز أمحدي، افؼاد  ـ 

ع )تاألظالم، افز   ـ ـ   .11، ط1885اليغ بروت: دار افعؾؿ فؾؿ  ه( 1388ر

 .ه1248( إشتاكبقل: مؽتبة احلؼقؼة ه872بؼقاضع اإلشالم، ابـ حجر )ت ظالمـ اإل

اء أم  افؼ  ر  ؾضؾ افؼ  ـ أ د جاشؿ ( حتؼقؼ: أمحه872قتؿل )ترى، ابـ حجر اهل  ى فؼر 

 .4، طه1248روت:دار ادـفاج ادحؿد، ب  

د حمؿحتؼقؼ: ظبد اهلل ه( 545)ت ؿتصاد يف االظتؼاد، أبق حامد حمؿد افغزايلاالـ 

 .1، طه1242 بروت: دار افؽتب افعؾؿقة ،ؾقعاخل

حتؼقؼ: افدـتقر ظبد اهلل بـ  ه(318ـذر )تد  اإلؿـاع، أبق بؽر حمؿد بـ إبراهقؿ اـ 

 .1، طه1246اجلزيـ،  ظبد افعزيز

رمة، حمؿد باء افد  ق  ؾ  ي  ث افز   اإلمام أمحد رضا ادحد   ـ ة ادؽ  ، يـ صاه  ي وظؾامء مؽ 

 .1، طه1247ـراتق: بحقث حتؼقؼات اإلمام أمحد رضا 

( حتؼقؼ: د. حمؿد صادق ه685ـقد )تحمؿد بـ يقشػ افس  أم  افزاهغ،  ـ

 .4، طه1242مشؼ:د  درويش، 

يـ افبقضاوي قضاوي، ؿايض كاس افد  افتـزيؾ وأرسار افتلويؾ = تػسر ب   قاركأ ـ

 .1، طه1241 صقد روت: دار افرق، ب  ؼ: حمؿد صبحل بـ حسـ حال  قؼحت( ه781)ت

ؿ( إشامظقؾ افد  احلؼ  افك   إيضاحـ  ج   ف.ـراتق: ؿديؿل ـتب خاك  ه( 1428هؾقي )تي  )مس 
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 .ه1218 ػؽردار افروت: ب  ه( 1338)تإيضاح ادؽـقن، إشامظقؾ افبغدادي  ـ

 ة.صقدي  ف: ادؽتبة افر  ـقئت  ه( 874قؿ )تؿائؼ، ابـ كج  ائؼ ذح ــز افد  افبحر افر   ـ

 م.1662ياض اهلـد: مطبع افر  ( ه1348ياين )تة، افؼاد  اهغ األمحدي  ـ افز

ـ  اهغ افؼاضعة، ـ افز باشؿ تؾؿقذه خؾقؾ ( ضبع ه1343ؽقهل )تـ  رصقد أمحد 

 .1م، ط1867ـراتق: دار اإلصاظة  (ه1328) محد األكبقتقيأ

أبق شعقد  ،ة يف شرة أمحديةـ بريؼة حمؿقدية يف ذح ضريؼة حمؿدية وذيعة كبقي  

 .1326 مطبعة احلؾبل: مك، (ه1158احلـػل )ت لاخلادم

دية فرجؿ افشقاضغ افـجدية، افشاه  ؾضؾ رشقل افب  ـ اف قين داي  بقارق ادحؿ 

 ( اهلـد: مطبع شقل مؾقسي أرؾـج.ه1468)ت

( حتؼقؼ: األشتاذ أمحد ه544رضبل )تصد افؼ  قان وافتحصقؾ، أليب افقفقد ابـ ر  ـ افب

 .4، طه1246روت: دار افغرب اإلشالمل احلبايب، ب  

ب قدي )ت تاج افع   ـ  روت: دار افػؽر.ب  ه( 1445روس مـ جقاهر افؼامقس، افز 

، حتؼقؼ: ظؿر ه(1445)ت  افذهبل، شاهر األظالمووؾقات اد شالماإل ريختا ـ

 .3، طه1213تب افعريب روت: دار افؽب   افسالم افتدمري، ظبد

روت: ب   صدؿل مجقؾ افعط ار، :حتؼقؼ ه(283ـ تاريخ بغداد، اخلطقب افبغدادي )ت

 .1، طه1242 ػؽردار اف

روت: ، ب  رويبـ ؽرامة افعؿ ظؿرو( حتؼقؼ: ه571مشؼ، ابـ ظساـر )تد   ـ تاريخ

 .1، طه1245دار افػؽر 

قشـز افد   ـ تاريخ قة، ظبد احلؼ  األكصاري، أوـاره: ؾؼقف أظظؿ ببعـ   .1، طه1247وفة ادؽ 
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( حتؼقؼ: ه243س، أبق افقفقد ابـ افػريض )تواة فؾعؾؿ باألكدف  تاريخ افعؾامء وافر   ـ

 .4، طه1246قـل، افؼاهرة: مطبعة اددين ار احلس  ت افعط  افسق د ظز  

( افؼاهرة: ه1247تاريخ افػؽر افديـل اجلاهع، حمؿد بـ إبراهقؿ افػققمل )ت ـ

 .2، طه1215افػؽر افعريب  دار

 دوي، بروت: دار افػؽر.هاصؿ افـ   ( حتؼقؼ:ه458افتاريخ افؽبر، اإلمام افبخاري )ت ـ

يـ قل افد  ( حتؼقؼ: حمؿد حمه478قبة )تتلويؾ خمتؾػ احلديث، أبق حمؿد ابـ ؿت   ـ

 .4، طه1218روت: ادؽتبة اإلشالمل ر، ب  األصػ  

فة، أبق ادعغ م   ـ ( حتؼقؼ: األشتاذ ه546ػل )تس  قؿقن بـ حمؿد افـ  تبكة األد 

 م.1883يـقة ون افد  آتاي، أكؼره: رئاشة افشم غافدـتقر حس  

دار افػؽر روت: ب   )مطبقع مع ذحف( ه(681امم )تيـ بـ اهل  ـ افتحرير، ـامل افد  

 .1، طه1217

 صاظت.اإل ( ـراتق: داره1487)ت قيقت  اس، حمؿد ؿاشؿ افـاك  افـ   حتذيرـ 

( مك: ادؽتبة ه872ؿل )تتقحتاج يف ذح ادـفاج، ابـ حجر اهل  ـ حتػة اد

 .ه1357ة افؽزى افتجاري  

ـ تذـرة خؾػاء أظذ حرضة، افدـتقر جمقد اهلل افؼادري وافشقخ حمؿد صادق 

 ه.1213صقري، ـراتق: اإلدارة فتحؼقؼات اإلمام أمحد رضا افؼ  

ة، حمؿقد أمحد افؼادري، ؾقصؾ آباد: شـ ل دار اإلصاظة ـ تذـرة ظؾامء أهؾ افسـ  

 .4م، ط1884ضقية ر  افة عؾقي  اف

: مطبع كامل قؽـ  ( ف  ه1345اروي )تاهلـد، رمحـ ظع صاحب افـ   ـ تذـرة ظؾامء



 145 فهرس مصادر التحقيق

 ف  ق   ك  ـق  م  
 .4، ط1334 قر  ش  ؽ 

حقل أـادمل قن: تاج افػ  داي  ثامين، افب  افع   احلؼ   شقل، دقالكا اكقارر  افؾضؾ  ـ تذـرة

 .4، طه1248

افؼايض ظقاض افقحصبل ترتقب اددارك وتؼريب ادسافؽ دعرؾة أظالم مذهب مافؽ،  ـ

 .1ط ،ه1216ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  حمؿد شامل هاصؿ، ب   ( حتؼقؼ:ه522)ت

 ديث: دار احلافؼاهرة(، ه535)ت أبق افؼاشؿ األصبفاينقب، هسافب وقؽساف ـ

 .1، طه1212

افعزيز،  د ظبد( حتؼقؼ: د. شق  ه782رـق )ت امع بجؿع اجلقامع، افز  تشـقػ افس   ـ

 .1، طه1216رضبة فؾبحث افعؾؿل مك: مؽتبة ؿ  

ب، ؿد افطق  ( حتؼقؼ: أشعد حمه347ازي )تابـ أيب حاتؿ، ابـ أيب حاتؿ افر   تػسر ـ

 .1، طه1217مة: مؽتبة كزار مصطػك افباز مؽة ادؽر  

( حتؼقؼ: افدـتقر: مصطػك مسؾؿ ه411ـعاين )تاق افص  تػسر افؼرآن، ظبد افرز   ـ

 .1، طه1214صد ياض: مؽتبة افر  حمؿد، افر  

روت: دار إحقاء افساث افعريب ( ب  ه848ازي )تيـ افر  افتػسر افؽبر، ؾخر افد   ـ

 .4. طه1217

محـ ( حتؼقؼ: ظبد افر  ه143)ت تػسر جماهد، جماهد بـ جبر ادخزومل افتابعل ـ

 ة.روت: ادـشقرات افعؾؿق  يت،  ب  قر  حمؿد افس   افطاهر

ؾ( مك: )ضبع مع ادحص   ه(874قد )تيـ افط  ، كصر افد  ؾحمص  تؾخقص  ـ

 .1، طه1343مطبعة احلسقـقة 
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ـ  افتؼرير وافتحبر،ـ   .1، طه1217روت: دار افػؽر ب  ( ه678ت) بلؾ  احل   ر احلاج  أمباب

 ف.ـراتق: مر حمؿد ـتب خاك  ه( 1428تؼقية اإليامن، إشامظقؾ افدهؾقي )ت ـ

روت: ( ب  ه784يـ افتػتازاين )تافتؾقي  يف  ـشػ حؼائؼ افتـؼق ، شعد افد   ـ

 .1، طه1218ذـة دار األرؿؿ 

 .4ف، طؾ: كعامين ـتب خاك  ادل، ـاب  ق صؽقر افس  افتؿفقد يف بقان افتقحقد، أب ـ

 ه.1474بروت: دار إحقاء افساث افعريب  ،ه(1442ترتار )ؿ  تـقير األبصار، افت   _

 .1، ط1885روت: دار افػؽر ب  ه( 654سؼالين )تهتذيب افتفذيب، ابـ حجر افع   ـ

ؼ: حمؿد ظدكان ( حتؼقه727يعة ادحبقيب )ت ، صدر افؼ  افتقضق  ذح افتـؼق  ـ

 .1، طه1218روت: ذـة دار األرؿؿ بـ أيب األرؿؿ، درويش )ضبع مع افتؾقي ( ب  

( حتؼقؼ: ه787ادختك افػرظل، خؾقؾ بـ إشحاق اجلـدي )ت ذحيف افتقضق   ـ

راشات افدـتقر: أمحد بـ ظبد افؽريؿ كجقب، افؼاهرة: دار كجقبقيف فؾزجمة وافد  

 .1، طه1248وافطباظة وافـؼ 

فشقخ خؾقؾ بـ إشحاق اجلـدي ، امل واألمؾك افس  افتقضق  يف ذح مـتف   ـ

 .1، طه1248(، حتؼقؼ: د. أمحد بـ ظبد افؽريؿ كجقب، مك: مرـز كجقبقية ه787ت)

( حتؼقؼ: ه314ي )تز  جامع افبقان ظـ تلويؾ آي افؼرآن، فإلمام ابـ جرير افط   ـ

 .ه1215روت: دار افػؽر ار، ب  صدؿل مجقؾ افعط  

الم ه( 478حق ، حمؿد بـ ظقسك افسمذي )تـ اجلامع افص   افرياض: دار افس 

 .1، طه1244فؾـؼ وافتقزيع

يـ حمؿقد بـ إرسائقؾ )تافػصقف   ـ اجلامع ( مك: ادطبعة ه643غ، بدر افد 
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 .1، طه1344ة األزهري  

قؼ: حتؼه( 283امع، اخلطقب افبغدادي )تاوي وآداب افس  ـ اجلامع ألخالق افر  

 ه.1243ياض: مؽتبة ادعارف ان، افر  حمؿقد افطح   د.

ة( )هامش افػتاوى اهلـدي   ه(647ازي )تيـ افبز  حاؾظ افد  ـ اجلامع افقجقز، 

 ة.ؼاكق  : ادؽتبة احلرشاو  ب  

( الهقر: ه872ل )تؿل ادؽ  تقم، ابـ حجر اهل  ؿ يف زيارة ؿز ادؽر  هر ادـظ  ـ اجلق

 .ه1245ة ادؽتبة افؼادري  

ة ذح خمتك افؼ  افاجلقهرة  ادي )ت يف حدود دوري، احل  ـر  ـراتق: ه( 644د 

 ف.حمؿد ـتب خاك   مر

( ه1487قيت )تقافؽ  قيت ظذ ذح ادقاؿػ، ظبد احلؽقؿ افس  قافؽ  افس   ـ حاصقة

 .1، طه1218ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  )ضبع مع ذح ادقاؿػ( ب  

 ة.ف: ادؽتبة افعربق  ـقئت  ه( 1431)ت ، افطحطاويتارر ادخـ حاصقة افطحطاوي ظذ افد  

(، بروت:دار افؽتب ه668ادقاؿػ، حسـ بـ حمؿد اجلؾبل افػـاري )ت حاصقة _

 .1، طه1218افعؾؿقة 

ــ، ـ  مة حدوث افػتـ وجفاد أظقان افس  مك: ادؼطؿ  ،حمؿد أمحد ادصباحلافعال 

 .1، طه1248

( مك: ه1123ز )تابؾ  ة، ظبد افغـل افـ  دحؿدي  ة ذح افطريؼة اديؼة افـدي  احلـ 

 .ه1484ودـشدر دار ضبعة ظامرة أ  

 ف.( ـراتق: ؿديؿل ـتب خاك  ه1384قي )تفاك  ف ظع افت  ػظ اإليامن، أذ  ح ـ
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 .1، طه1244ـ إرصاد ادسؾؿغ ؿ  والهقر: أكج  

 :ؼحتؼق ه(234قؿ األصػفاين )تحؾقة األوفقاء وضبؼات األصػقاء، أبق كع   ـ

 ه.1243 ةفقػات األذؾق  لتافارة مؾتان: إد مصطػك ظبد افؼادر ظطا،

 م.1847يان: مطبع مقگزيـ ( افؼاد  ه1348ياين )حؼقؼة افقحل مع تتؿة، افؼاد  ـ 

 .1، طه1212 مؽتبة افعؾقم واحلؽؿ: رةادديـة ادـق  ( ه256)ت قفؼلافب  ، كبقاءاألـ حقاة 

 .ؼرآن وافسـ ة: مؽتبة افرشاو  ب  ه( 524خاري )تخالصة افػتاوى، ضاهر بـ أمحد افب ـ

يان: مطبع ضقاء ( ؿاد  ه1348ياين )تاؾع افبالء ومعقار أهؾ األصػقاء، افؼاد  ـ د

 م.1844اإلشالم 

 .ه1341روت: دار إحقاء افساث افعريب ب   ه(1466ػل )تصؽ  ـ افدر  ادختار، احل  

 .ه1212روت: دار افػؽر ( ب  ه811)تققضل ـثقر يف افتػسر ادلثقر، افس  افدر  اد ـ

( حتؼقؼ: د. حمؿد زيـفؿ حمؿد ه823ار )تج  ؿـقة يف تاريخ ادديـة، ابـ افـ  ة افث  افدر   ـ

 .ه1215ة ظزب، مك: مؽتبة افثؼاؾقة افديـق  

روت: دار افغرب اإلشالمل ، ب  اشات يف مصادر افػؼف ادافؽل، مقؽؾقش مقرايندر ـ

 .1، طه1248

ام ذح ؽرر األحؽامرر احلد   ـ ُ  ال  م  ، ؽ   ( إشتاكبقل.ه665و )ت خ 

روت: عجل، ب  ؾ  ( حتؼقؼ: افدـتقر ظبد ادعطل ؿ  ه256قفؼل )تة، افب  بق  الئؾ افـ  د ـ

 .4، طه1243ة افؽتب افعؾؿق   دار

( ه788رحقن ادافؽل )تب، ابـ ؾ  ب يف معرؾة أظقان ظؾامء ادذه  يباج ادفذ  افدـ 

 قر، افؼاهرة: دار افساث.ؿد األمحدي أبق افـ  حتؼقؼ: افدـتقر حم



 115 فهرس مصادر التحقيق

مشؼ: مؽتبة بشر حمؿد ظققن، د  حتؼقؼ: ه( 461كقا )تقبة، البـ أيب افد  افغ   ـ ذم  

 .1، طه1213افبقان  دار

روت: ار، ب  ( حتؼقؼ: صدؿل مجقؾ افعط  ه823ار )تيؾ تاريخ بغداد، ابـ افـج  ذ   ـ

 .11، طه1242افػؽر  دار

يـ ؾ  د. ح   :حتؼقؼ ه(1454ظذ افدر  ادختار، ابـ ظابديـ )ت رد  ادحتار ـ  قر،رؾ  سام افد 

 ، ط4444مشؼ: دار افثؼاؾة وافساث د  

روت: ( ب  ه258ري )ترية، أبق افؼاشؿ ظبد افؽريؿ افؼش  شافة افؼش  افر   ـ

 .1، طه1244ة افؽتب افثؼاؾق   سةممش  

( ـراتق، كقر حمؿد ـتب ه1325)ت اينشافة ادستطرؾة، حمؿد بـ جعػر افؽت  افر   ـ

 .ه1378ف خاك  

د. ادػتل حتؼقؼ:  (ه1324صاؿة افؽالم يف حقار إذاؿة األثام، اإلمام أمحد رضا )ر   ـ

 .1، طه1248قؿـل، ـراتق: دار أهؾ افسـ ة اد   ؿ رضاأشؾ   حمؿد

( ه1348ياين )ترزا ؽالم أمحد افؼاد  شائؾ فؾؿ  وحاين خزائـ، جمؿقظة افؽتب وافر  ر ـ

 م.4446بقا كظارة إصاظة ر  افباـستان: 

قي ؾ  ي  افز    ور افؼؾقب يف ذـر ادحبقب، إمام ادتؽؾ ؿغ كؼل ظع خان  ـ رس  

 .3، طه1245( الهقر: صبر برادرز ه1487)ت

 .ه1478روت: دار صادر ( ب  ه228كد، أبق افعالء ادعري )ؼط افز  ـ ش

الم افر  ه( 475ستاين )تج  ث افس  ـ شــ أيب داود، شؾقامن بـ أصع   ياض: دار افس 

 .1، طه1244ؼ وافتقزيعفؾـ  
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 حق .ـ شــ افسمذي = اجلامع افص  

 ه.1244مؾتان: كؼ افسـ ةه( 365طـل )تشــ افدارؿ   ـ

روت: مزيل، ب  ( حتؼقؼ: ؾقاز أمحد ز  ه455ارمل )تارمل، ظبد اهلل افد  شــ افد   ـ

 .1، طه1247ة افؽتب افعؾؿق   دار

ار شؾقامن افبـداري، ظبد افغػ   حتؼقؼ: د.ه( 343سائل )تافســ افؽزى، افـ  ـ 

 .1، طه1211ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ـُوي حسـ، ب   دشق  

روت: دار إحقاء افساث افعريب ( ب  ه475زويـل )تافؼ   شــ ابـ ماجف، ابـ ماجف ـ

 .1، طه1241

روت: صدؿل مجقؾ افعط ار، ب  ( حتؼقؼ: افه343سائل )تسائل، افـ  شــ افـ   ـ

 .1، طه1248افػؽر  دار

(، حتؼقؼ: مصطػك ظبد افؼادر ظطاء، ه 726هبل )ت شر أظالم افـبالء، افذ   ـ

 .1، طه1245بروت: دار افؽتب افعؾؿقة، 

 اراجلب   ، ظؿر ظبدابع ظؼ فؾفجرةر وتراجؿ بعض ظؾامئـا يف افؼرن افر  ش   ـ

 .3، طه1243هتامة ة: جد   (ه1381)ت

( حتؼقؼ: إياد ه758بؽل )تيـ افس  شقل، تؼل افد  افر   ـ شب  قػ ادسؾقل ظذ م  افس   ـ

 .1، طه1241ن: دار افػت  أمحد افغقج، األرد  

روت: دار افثؼاؾة اق، ب  ( حتؼقؼ: أمحد يقشػ افدؿ  ه366ايب )تظاء، اخلط  صلن افد   ـ

 .1، طه1214ة افعربق  

( حتؼقؼ: حمؿقد ه1468افعؽري )ت صذرات افذهب، صفاد افديـ ظبد احلل ـ
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 .1، طه1212األركموط، ب روت: دار ابـ ـثر 

ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ( ب  ه1144رؿاين )تب، افز  ظذ ادقاه   ـ ذح افزرؿاين

 .1، طه1217

ام، بروت: دار افػؽر ( حتؼقؼ: شعقد حمؿد افؾح  ه518قي )تغ  افسـ ة، افب   ذح ـ

 .ه1218

 .4، طه1246ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ( ب  ه1412 ظع افؼاري )تال  ػا، م  افش   ذح ـ

 .2روت: دار إحقاء افساث افعريب، ط( ب  ه878وي )تق  صحق  مسؾؿ، افـ   ذح ـ

مشؼ: د  ( حتؼقؼ: حمؿد ظدكان درويش، ه784ة، افتػتازاين )تػق  س  ائد افـ  ذح افعؼ ـ

 ه.1211 رويتمؽتبة دار افب  

روت: ادؽتب ب  ه( 724احلـػل )ت ة، ابـ أيب افعز  افطحاوي   ذح افعؼقدة ـ

 .2، طه1381اإلشالمل 

محـ ظؿرة، إيران: افدـتقر ظبد افر   :حتؼقؼه( 784ذح ادؼاصد، افتػتازاين )ت ـ

 .1، طه1248يض يػ افر  قرات افؼ  شمـ

 .1، طه1218ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ( ب  ه618رجاين )تد اجل  قاؿػ، افسق  ذح اد _

( حتؼقؼ: حمؿد ه768ريت )تيـ افباب  وصقة اإلمام أيب حـقػة، أـؿؾ افد   ذح ـ

 .1م، ط4448صبحل افعايدي، ظامن: 

 .ه1664 قؽـ  (، ف  ه1458)ترازي هداية احلؽؿة، افش   ذح ـ

روت: مرداش حمؿد افعدل، ب  ( حتؼقؼ: محدي افد  ه256قفؼل )تعب اإليامن، افب  ص ـ

 .1، طه1242افػؽر  دار
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الم  :( حتؼقؼه522ػا بتعريػ حؼقق ادصطػك، افؼايض ظقاض )تش  افـ  ظبد افس 

 .4هـ، ط1244ة : دار افؽتب افعؾؿق  روتحمؿد أمغ، ب  

 .4، طه1248 روت: دار إحقاء افساث افعريبب  ه( 383قهري )تحاح، اجل  افص   ـ

 .م4442ة ار افدوفق  بـان: بقت األؾؽف  ه( 452قؿل )تافت   :انب  ـ صحق  ابـ ح  

الم : دار افياضافر  ه( 458ـ صحق  افبخاري، حمؿد بـ إشامظقؾ افبخاري )ت س 

 .4، طه1218 فؾـؼ وافتقزيع

اج افؼ  ـ صحق  مسؾؿ، مسؾؿ بـ احل   الم : دار ياضافر  ه( 481ري )تش  ج  افس 

 .1، طه1218 فؾـؼ وافتقزيع

ر  ق: مطبع كاملؽـ  ف  ه( 861اح، اجلاميل )تافك   ـ ق  ش 
ف ؽ   ه.1474ك ق 

 ه.1341، مطبع ؾخر ادطابع قؽـ  ف  ه( 1428اط مستؼقؿ، إشامظقؾ افدهؾقي )تس ـ

روت: دار افؽتب ( ب  ه844خاوي )ترن افتاشع، افس  افضقء افالمع ألهؾ افؼ   ـ

 .1، ط1242ة افعؾؿق  

حتؼقؼ: د. حمؿقد حمؿد ه( 771بؽل )تاؾعقة افؽزى، ابـ افس  ـ افطبؼات افش  

ؾقصؾ ظقسك افبايب احلؾبل مطبعة اح حمؿد احلؾق، افؼاهرة: افطـاحل د. ظبد افػت  

 .1، طه1363

ه( 873)ت افشعراين، = فقاؿ  األكقار يف ضبؼات األخقار ـ افطبؼات افؽزى

 .دار افػؽر: بروت

ي ة، افشقخ حمؿد بـ پر ظع افزـقة األمحدي  ة يف بقان افسرة افـبقي  طريؼة ادحؿدي  افـ 

 .ه1467يـ افؽتبل وأوالده ( اهلـد: ذف افد  ه861)ت
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ة يف افػتاوى افر  ـ  الهقر: ه( 1324)ت اإلمام أمحد رضا خان  ، ضقيةافعطايا افـبقي 

 .4، طه1214سة رضا ممش  

ػؽر : دار افروتب  ه( 655)تقـل ظؿدة افؼاري ذح صحق  افبخاري، افع   ـ

 .1، طه1216

( حتؼقؼ: حامد أمحد افطاهر، افؼاهرة: ه283ل )تـ  افس   قؾة، ابـؾ افققم وافؾ  ظؿ ـ

 .1، طه1245ادؽتب افثؼايف فؾـؼ وافتقزيع 

 .1، طه1246ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ( ب  ه343سائل )تقؾة، افـ  ؾ افققم وافؾ  ـ ظؿ

(، حتؼقؼ: أمحد ه1442حمؿد بـ أمحد افرمع )ت، ؽاية افبقان ذح زبد ابـ رشالن ـ

 .1، طه121م صاهغ، بروت: دار افؽتب افعؾؿقة ظبد افسال

 ة = اجلامع افقجقز.ـ افػتاوى افبزازي  

غ، اد حس  ( حتؼقؼ: ؿايض شج  ه768ظامل بـ ظالء )ت، ةافػتاوى افتاتارخاكق   ـ

 .3، ط1242ـراتق: إدارة افؼرآن 

عريب (، بروت: دار إحقاء افساث افه872افػتاوى احلديثقة، ابـ حجر اهلقتؿل )ت

 .1، طه1218

( ه1324افؼادري ) غ، اإلمام أمحد رضا خان  كدوة اد   جػ  ر  غ ب  ؾتاوى احلرم   ـ

 .ه1216ممبائل: رضا أـادمل 

 ة.ر: ادؽتبة احلؼاكق  شاو  ب  ه( 584)ت ة، ؿايض خان  ـ افػتاوى اخلاكق  

عؼقد )هامش اف ه(1461)ت معيـ افر  ة، خر افد  ة فـػع افزي  ـ افػتاوى اخلري  

 ه.1348ة قؿـق  مك: ادطبعة اد   ة(ية يف تـؼق  افػتاوى احلامدي  افدر  
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تب خاك  ه1343ؽقهل )تـ  ة، رصقد أمحد افؽ  افرصقدي   ـ افػتاوى راتق: مر حمؿدـ   ف.(ـ 

ُ   ـ  .ذـة إيج إيؿ شعقد، ـراتق: ه(588يـ األور )ت بعد ة، رساج افد  اجق  افػتاوى اف

روت: حتؼقؼ: حسـغ حمؿد خمؾقف، ب  ه( 746قؿقة )تبـ ت  ـ افػتاوى افؽزى، ا

 .1، طه1368ادعرؾة  دار

 .ةحؼاكق  : مؽتبة رشاو  ب  ة، جمؿقظة مـ افعؾامء، افػتاوى اهلـدي  ـ 

 روت: دار إحقاء افساث افعريب.ب  ه( 681امم )تـ ؾت  افؼدير، افؽامل ابـ اهل  

 مك: مؽتبة ومطبعف مصطػك افبايب( ه581قح افغقب، ظبد افؼادر اجلقالين )تـ ؾت

 .4، طه1384

روت: دار إحقاء افساث ( ب  ه836تة، افشقخ األـز ابـ ظريب )قحات ادؽق  ػتافـ 

 .1، طه1216افعريب 

( حتؼقؼ: افسعقد بـ بسققين ه548يؾؿل )تجاع افد  ردوس بؿلثقر اخلطاب، أبق ص  افػ   ـ

 .1طم، 1868ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  زؽؾقل، ب  

 .1، طه1217  ،(ه1247)ت رة، ظع حاؾظؾصقل مـ تاريخ ادديـة ادـق   ـ

وض ـ  افر  ( )ضبع مع ذح م  ه154افػؼف األـز، اإلمام األظظؿ أبق حـقػة )ت ـ

 .1، طه1218ة روت: دار افبشائر اإلشالمق  ر( ب  األزه  

: روتب  ، ساؼ: إحسان ظب  قؼحت ه(1364اين )ت، ظبد احلل افؽت  سؾفرس افػفار   ـ

 .4، طه1244 دار افغرب اإلشالمل

 ف.ـراتق: ؿديؿل ـتب خاك   ه(1342قي )تؽـ  ة، افؾ  ة يف تراجؿ احلـػق  افػقائد افبفق   ـ

ر.قؽـ  ( افؾ  ه1445قي )تؽـ  ظبد افعع افؾ   بحر افعؾقممحقت، ت  افر  ؾقا ـ ق  ش 
ف ؽ   :  ك ق 
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ة اؿة بغ اإلشالم وافز  قصؾ افتػر  ؾ ـ حتؼقؼ:  (ه545)تإلشالم افغزايل كدؿة: حج 

 .1، طه1213مشؼ: حمؿقد بقجق، د  

ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ب  ه( 617روزآبادي )تافؼامقس ادحقط، افػ   ـ

 .1، طه1245

واة، ابـ ظدي )ت ـ ( حتؼقؼ: ه385افؽامؾ يف معرؾة افضعػاء وادسوـغ مـ افر 

 .1، طه1216ة ؾؿق  روت: دار افؽتب افعض، ب  افشقخ ظع حمؿد معق  

( حتؼقؼ: افشقخ زـريا ظؿرات، ه276يـل )تغ اجلق  ـتاب اإلرصاد، إمام احلرم   ـ

  .1، طه1218ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ب  

يـ أمحد ( حتؼقؼ: افشقخ ظامد افد  ه256قفؼل )تػات، افب  ـتاب األشامء وافص   ـ

 ة.حقدر، باـستان: ادؽتبة األثري  

ادق بـ حمؿد بـ إبراهقؿ، . افص  حتؼقؼ: د (ه871رضبل )تفؼ  ـتاب افتذـرة، ا ـ

 .1، طه1245افرياض: مؽتبة دار ادـفاج 

( حتؼقؼ: ه311يؿة )ت، ابـ خز   ـتاب افتقحقد وإثبات صػات افرب   ـ

 .5، طه1212ياض: مؽتبة افرصد فقان، افر  افعزيز بـ إبراهقؿ افش   ظبد

ػات، أبق مـتاب افتقحقد وإ ـ : بروت( ه333ي )تريدـصقر ادات  ثبات افص 

 .1، طه1247 افؽتب افعؾؿقة دار

( حتؼقؼ: رضاء اهلل بـ حمؿد إدريس ه388افعظؿة، أبق افشقخ )ت ـ ـتاب

 ادبارـػقري، افرياض: دار افعاصؿة.

( ه258ز افظاهري )تزم األكدف  حؾ، ابـ ح  ؾؾ واألهقاء وافـ  افػصؾ يف اد   ـتاب ـ
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 .4، طه1244ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  يـ، ب  حتؼقؼ: أمحد صؿس افد  

 ه(352ان )تب  ، ابـ ح  ثغ وافضعػاء وادسوـغمـ ادحد   ادجروحغـتاب  ـ

 ه.1214روت: دار ادعرؾة ب   حمؿقد إبراهقؿ زايد، :حتؼقؼ

 روت: دار افػؽر.( ب  ه878وي )تق  ـتاب ادجؿقع ذح ادذهب، افـ  ـ 

( )ضبع مع ذحف اجلقهرة ه154األظظؿ أبق حـقػة )تة، اإلمام افقصق   ـتاب ـ

 .1، طه1341ة ادـقػة( اهلـد: جمؾس دائرة ادعارف افـظامق  

( حتؼقؼ: حبقب ه647يـ اهلقثؿل )تار، كقر افد  األشتار ظـ زوائد افبز   ـ ـشػ

 .1، طه1388سة افرشافة افرمحـ األظظؿل، بروت: ممش  

( ه734ظبد افعزيز بـ أمحد افبخاري )ت، زدوياألرسار ذح أصقل افب   ـ ـشػ

 ف.تق: ؿديؿل ـتب خاك  حتؼقؼ: حمؿد ادعتصؿ باهلل افبغدادي، ـرا

 ه.1218 رؽػروت: دار افب   ه(1487)تـ ـشػ افظـقن، حاجل خؾقػة 

ل،افــز  ـ حمؿقد ظؿر افدمقاضل، مؾتان: إدارة  :حتؼقؼ ه(875)ت اهلـدي ادت ؼل عام 

 ه.1242 ةفقػات األذؾق  لتاف

 .3، طه1212(، بروت: دار صادر، ه711فسان افعرب، ابـ مـظقر )ت  ـ

روت: ( ب  ه342ري )تدع، أبق احلسـ األصع  ؿع يف افرد  ظذ أهؾ افزيغ وافب  ؾافـ 

 .1، طه1241ة افؽتب افعؾؿق   دار

( ه1423)ت افرومل احلـػلسافؽ األخقار، أمحد بـ حمؿد افس األبرار وم  ـ ادج

 ة.: مؽتبة حؼاكق  رشاو  ب  

روت: ب  ه( 1476ر، داماد أؾـدي )تك األبح  ر يف ذح مؾتؼ  ـ جمؿع األن  
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 .1، طه1218 ةافؽتب افعؾؿق   دار

ازي يـ افر  ، ؾخر افد  ؿغريـ مـ احلؽامء وادتؽؾ  مغ وادتلخ  حمصؾ أؾؽار ادتؼد   ـ

 .1، طه1343ة قـق  ، مك: مطبعة احلس  ه(848)ت

و :حتؼقؼه( 818يـ افبخاري )تبرهان افد   ـ ادحقط افزهاين، ظـاية،  أمحد ظز 

 .4443ة ـقئتف: ادؽتبة افرصقدي  

( حتؼقؼ: ه874ار احلـبع )تافتحرير ذح افؽقـب ادـر، تؼغ ابـ افـج   خمتك ـ

 .4، طه1216ياض: مؽتبة افعبقؽان قع، افر  ح  حمؿد افز  

حتؼقؼ: افشقخ افطاهر أمحد  (ه787خؾقؾ، خؾقؾ بـ إشحاق ادافؽل )ت خمتك ـ

 .4م، ط4442روت: دار اددار اإلشالمل افزاوي، ب  

ـراتق: إدارة افؼرآن ه( 246)ت خمتك افؼدوري، اإلمام أمحد بـ حمؿد افؼدوري  ـ

 .1، طه1244ة وافعؾقم اإلشالمق  

 (ه1323)ت دادرظبد اهلل أبق اخلر م   "هرقر وافز  كؼ افـ  "ادختك مـ ـتاب  ـ

ة: ظامل  ادعرؾة. قدي،حمؿد شعقد افعام   :حتؼقؼ  جد 

ببؾشـؽ  ةة رضقي  ( الهقر: كقري  ه1454افدهؾقي )ت ة، ظبد احلؼ  بق  مدارج افـ   ـ

 ـل.پـؿ

 عادة.( مك: مطبعة افس  ه848يػ )ترة، ابـ أيب افؼ  رة ذح ادساي  ادسام   ـ

( )ضبع مع ذحف( ه681م )تامرة يف افعؼائد ادـجقة يف اآلخرة، ابـ اهل  ادساي   ـ

 عادة.مك: مطبعة افس  

ة مؽ  مرداش حمؿد، محدي افد   :حتؼقؼه( 245ك، احلاـؿ افـقسابقري )تادستدر   ـ
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 .1، طه1244مة: مؽتبة كزار مصطػك افباز ادؽر  

الم افس   حتؼقؼ: حمؿد ظبد (ه545ة اإلشالم افغزايل )تحج   ،صػكادست ـ

 .1، طه1213ة ؽتب افعؾؿق  روت: دار افايف، ب  افش   ظبد

)ضبع مع ذحف ؾقات  افرمحقت(، ه( 1118مسؾ ؿ افثبقت، حمب اهلل افب فاري )ت ـ

ر. ق  ش 
ف ؽ   افؾ ؽـ ق:  ك ق 

 .4، طه1212 روت: دار افػؽرب  ه( 421سـد، أمحد بـ حـبؾ )تـ اد  

د.  ، حتؼقؼ:ه(436)ت إبراهقؿبـ  أبق يعؼقب إشحاق، في  ق  إشحاق بـ راه   ـ مسـد

رة ظبد افغػقر بـ ظبد احلؼ افبؾقر،  .1، طه1214 مؽتبة اإليامن: ادديـة ادـق 

ه( 252فاب، حمؿد بـ شالمة بـ جعػر أبق ظبد اهلل افؼضاظل )تسـد افش  ـ م  

 .4، طه1245شافة سة افر  روت: ممش  ػل، ب  ؾ  حتؼقؼ: محدي بـ ظبد ادجقد افس  

اق  ـ اق، ظبد افرز  ( حتؼقؼ: ه411عاين )تـ  ام افص  بـ ه  مصـ ػ ظبد افرز 

 .4، طه1243محـ األظظؿل، ـراتق: ادؽتب اإلشالمل افر   قبحب

ة ب: ادطبعة افعؾؿق  ( حؾ  ه366ايب )تــ يف ذح شــ أيب داود، اخلط  مل افس  عاـ م  

 .1، طه1353

 .ه1687ب ظفر افعجائدراس: ادطبع م  ( م  ه881شتل )تب  قر  د، افت  د يف ادعتؼ  تؿ  ادع ـ

، ابـ األبار حمؿد بـ ظبد اهلل افؼضاظل صحاب افؼايض أيب ظع افصديفـ معجؿ أ

 .1، طه1244مؽتبة افثؼاؾقة افديـقة: مكه(  856افبؾـز )ت

إشامظقؾ حمؿد حسـ حمؿد حسـ  :حتؼقؼه( 384اين )تز  ط، افط  ادعجؿ األوش   ـ

 .1، طه1244روت: دار افػؽر افشاؾعل، ب  
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( حتؼقؼ: ه1363شققخ، ظبد احلػقظ بـ حمؿد ضاهر افػاد )تمعجؿ اف ـ

 .1، طه1242ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ، ب  ادجقد اخلقايل ظبد

محـ صالح بـ شامل ( حتؼقؼ: أبق ظبد افر  ه351ابـ ؿاكع )ت ،حابةص  معجؿ اف ـ

رة: مؽتبة افغرباء األثري    .ه1216ة ادكايت، مديـة ادـق 

روت: ػل، ب  ؾ  محدي ظبد ادجقد افس   :حتتؼقؼ ه(384اين )تز  افط  ، ؽبرادعجؿ اف ـ

 .4، طه1244دار إحقاء افساث افعريب 

 شافةسة افر  روت: ممش  ب   (ه1246)ت ػغ، ظؿر رضا ـحافةـ معجؿ ادمف  

 .1، طه1212

: "س وادغربؾريؼقة واألكدف  إ ىادعقار ادعرب واجلامع ادغرب يف ؾتاو"ـ 

باط: كؼ وزارة األوؿاف ل، افر  حمؿد احلج   حتؼقؼ: د. (ه812)ت ؾقكؼيزف

 .ه1241ة ة فؾؿؿؾؽة ادغربق  وافشمون اإلشالمق  

رضبل اس أمحد بـ ظؿر افؼ  ؿ، أبق افعب  ؿ دا أصؽؾ مـ تؾخقص ـتاب مسؾ  ادػف   ـ

 .1، طه1217روت: دار ابـ ـثر يـ ديب مستق، ب  ( حتؼقؼ: حمقل افد  ه858)ت

روت: ( حتؼقؼ: حمؿد ظثامن اخلشت، ب  ه844خاوي )تـة، افس  احلس   ادؼاصد ـ

 .1، طه1245افؽتاب افعريب  دار

روت: ب  ر( )ضبع مع ذحف جمؿع األن  ه( 858بل )تؾ  ر، إبراهقؿ احل  ك األبح  مؾتؼ   ـ

 .1، طه1218 ةافؽتب افعؾؿق   دار

 : األشتاذ أمحد ؾفـل حمؿد،( حتؼقؼه526تاين )تش  فر  حؾ، أبق افػت  افش  ؾ وافـ  ؾاد   ـ

 .ةظثامكق   ةف: مؽتبـقئت  
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(، حتؼقؼ: ضارق حمؿد فسؽقع افعؿقي، ه234مـ اشؿف صعبة، أبق كعقؿ األصبفاين )ت ـ

رة  .1، طه1216 مؽتبة افغرباء األثرية: ادديـة ادـق 

روت: ( ب  ه1412 ظع افؼاري )تال  وض األزهر يف ذح افػؼف األـز، م  ـ  افر  م   ـ

 .1، طه1218ة افبشائر اإلشالمق   ارد

روت: يـ، ب  ( حتؼقؼ: أمحد صؿس افد  ه545ذ مـ افضالل، أبق حامد افغزايل )تادـؼ   ـ

 .1، طه1248ة افؽتب افعؾؿق   دار

روت: ؼ: حؾقؿل حمؿد ؾقد ه، ب  ( حتؼقه243ادـفاج يف صعب اإليامن، احلؾقؿل )ت ـ

 .1، طه1388افػؽر  دار

ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ( ب  ه758يـ اإلجيل )ت ظضد افد  ؿػ، افؼايضادقا ـ

 .1، طه1218

( حتؼقؼ: صاف  أمحد ه843سطالين )تقة، أمحد بـ حمؿد افؼ  ك  قاهب افؾد  اد ـ 

 .4، ط1245روت: ادؽتب اإلشالمل امل، ب  افش  

 ( حتؼقؼ: معايله1385كثر افدرر يف تذيقؾ كظؿ افدرر، ظبد اهلل حمؿد افغازي )ت ـ

ة  مة: ادؽتبة األشدي  ة ادؽر   .1، طه1232أ.د. ظبد ادؾؽ بـ ظبد اهلل بـ دهقش، مؽ 

( مؾتان: ه1321ر، ظبد احلل افـ دوي )تقاط  ع وافـ  كزهة اخلقاضر وبجفة ادسام   ـ

 .ه1213ضقب أـادمل 

( حتؼقؼ: ه1488ػاجل )تيـ أمحد اخل  ياض يف ذح صػا، صفاب افد  كسقؿ افر   ـ

 .1، طه1241ة روت: دار افؽتب افعؾؿق  ؼادر ظطا، ب  حمؿد ظبد اف

( ه1385كظؿ افدرر يف اختصار كؼ افـقر وافزهر، ظبد اهلل حمؿد افغازي )ت ـ
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ة  مة: ادؽتبة األشدي  ة ادؽر  حتؼقؼ: معايل أ.د. ظبد ادؾؽ بـ ظبد اهلل بـ دهقش، مؽ 

 .1، طه1232

( حتؼقؼ: ه316ؽقؿ افسمذي )تحلا، ملسو هيلع هللا ىلصشقل ر األصقل يف معرؾة أحاديث افر  د  كقاـ 

ؼ وافتقزيع رويش، د  ظبداحلؿقد حمؿد افد    .1، طه1245مشؼ: دار يعرب فؾدراشات واـف

روت: ذـة ب  حمؿد ظدكان درويش،  :حتؼقؼه( 583رؽقـاين )تـ اهلداية، اد  

 األرؿؿ بـ أيب األرؿؿ. دار

ل بـ أيب ضافب ه: أبق حمؿد مؽ  عاين افؼرآن وتػسراهلداية إػ بؾقغ افـفاية يف ظؾؿ م   ـ

ارؿة ة: جامعة افش  ؿاهد افبقصقخل، صارافش   .حتؼقؼ: أ. ده( 237افؼرواين )ت

 .1، طه1248

( حتؼقؼ: ه1421ؼاين )تيـ إبراهقؿ افؾ  ادريد جلقهرة افتقحقد، برهان افد   يةاهد ـ

 .1، طه1234احلغ افبجاوي، افؼاهرة: دار افبصائر روان حسغ ظبد افص  م  

 ه.1218 رؽػروت: دار افب  ه( 1338هدية افعارؾغ، إشامظقؾ باصا افبغدادي )ت ـ

 ف.، إشامظقؾ افدهؾقي )ت( مؾتان: ؾاروؿل ـتب خاك  ه  روز   ؽ  ي  ـ 

 ة.فري  قان: ادؽتبة اد  ت  ش  فر ظع، ج  ة، ؽالم م  فري  ـ افققاؿقت اد  

، ه(873عراين )تاب افش  يف بقان ظؼائد األـابر، ظبد افقه   افققاؿقت واجلقاهر ـ

 .1، طه1216بروت: دار إحقاء افساث افعريب 

 

             



 365 وياتتحفهرس الم

 


  

 الصفحة ادوضوع

 51 ادؼّدمة

 54 افؽالم ؿ ظؾؿحؽؿ تعؾّ 

 02 ظؾؿ افؽالم ةُ ؾائد

د ادنتق د"صمحب  وينداي  الب   العثامين سولفضل الر   امم اإلترمجة   02 "ادعتق 

 02 أرستف وكَسبف

 02 وٓدتف وثؼاؾتف

 01 أشاتذتف وأشاكقده

 02 أشػاره

 02 مبايعُتف

 02 تالمذتف

ؾقكه ؤخؾػا  05 ذم افطريؼة وافسُّ

 22 وؾاتف

 22 أوٓده

  22مة ؾضؾ افّرشقل ممفَّػات افعاّل 
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يْلوي صمحب  دأمح م اماإلترمجة  د"رضم خمْن الَب    15 "ادستن د ادعتم 

 15 أرسُتف

 15 وٓدتف

 10 تبّحره ذم افعؾقم

 12 مذهبف وضريؼف

 12 جفاده بافؼؾؿ

 11 ذـر بعض مصـَّػاتف

 12 ِصعره

 13 وؾاتف

د ادنتق د"التعريف بـ  14 (ه0721) "ادعتق 

د ادستن د"التعريف بـ  15 (ه5202)"بنمء نجمة األبد ادعتم 

سول الب داي وينادخطبة   15 ؤلِّف اإلامم  فضل الر 

 20 خطبة ادحمِّ اإلامم  أمحد رضم

امة  21 امقد 

 21 احلؽؿ ظذ ثالثة أؿسام

 23 تعريػ ظؾؿ افؽالم

 24 قع ظؾؿ افؽالممقض

 24 مسائؾ ظؾؿ افؽالم

 25 ؽاية ظؾؿ افؽالم



 363 وياتتحفهرس الم

ل يف اإلهلي    32 متالبمب األو 

 32 أي: ذم ادسائؾ افتل جيب ظذ ادؽؾَّػغ اظتؼاُدها

 32 معرؾة اهلل ظذ أربعة أؿسام

 31 تػصقؾ ما جيب هلل تعاػ

 31 ُوجقد اهلل تعاػ واجٌب 

 33 اهلل ؿديؿٌ 

 33 اهلل باٍق 

 42 اهلل واحدٌ 

افتزام ادّؾِة افـَجدّية اهلـدّية افِديقَبـِْدّية، بنمؽاِن َظجزه تعاػ، هدٌم ٕشاس 

 افتقحقد

 

41 

 41 فبـػِس  ؿائؿٌ اهلل 

  ؾٍ مماثِ  ث ؽرُ فؾحقادِ  ٌػ خمافِ اهلل 
ٍ
 42 ػات وإؾعالات وافص  مـفا ذم افذّ  فقء

 43 ل  َح اهلل 

 43 ؿديرٌ اهلل 

 45 رة بقاجٍب وٓ مستحقؾٍ ٓ ظالؿَة فؾؼد

 45 زمابـ َح  ضالُل 

 55 ادراُد بادؿؽـ هاهـا

 52 ادستحقالت ثالثةٌ 

 53 اهلل ؿادٌر ظذ ـّؾ ادؿؽـات



 366 وياتتحفهرس الم

 54 اهلل شؿقٌع بصرٌ 

 55 تارح، وفقس آَزر وافَد شّقدكا إبراهقؿ 

 525 فبذاتِ  ؿائؿٍ  ؿديؿٍ  بؽالمٍ  متؽّؾؿٌ  اهلل

 525 ػظل وافـَّػزُيطَؾؼ افؽالُم ظذ افؾَّ 

 521 جقداتوُ  ء أربعةُ فؾّق 

 521 إثباُت افّصػات فف تعاػ مذهُب مجقع أهؾ افسـّةافِػرق ادخافِػة ذم صػة افؽالم 

 522 ريدٌ مُ اهلل 

 552 ظؾقؿٌ اهلل 

 555 ةـّ افُس  مجقع أهؾ ػات فف تعاػ مذهُب افّص  إثباَت 

 552 وٓزمةٌ  ؿةٌ مػارِ  ػةَ افّص 

 551 افعؼؾ قرِ ضَ  ها وراءَ قرُ ضَ  ةٍ ل بعقـقّ قؾقة تؼقافّص 

عراين ُيداؾع ظـ افشقخ إـز  551 افشقخ افشَّ

 552 بصػات إؾعال صٌػ متّ اهلل 

 552 هلل تعاػ صػاٌت أَزفّقٌة ؿديؿٌة ؿائؿٌة بذاتف

 553 وصػاٌت  ذاٌت  ؿديؿة، ٓ ذواٍت  دُ تعدّ  هق ادستحقؾ

 554 فؾقاجب افؼديؿ إثباٌت  إثباُت 

 555 هؽرَ  ف وٓاهلل تعاػ فقست ظقـَ  ُت صػا

 555 ...اتات بافذّ فؾذّ  ػات واجبةٌ افّص 

 502 خمؾقؿةٍ  وٓ ثةٍ حمدَ  ل ؽرُ اهلل تعاػ ذم إزَ  صػاُت 
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 502 كسبة افَؽذب وافَعجز إفقف تعاػ ـػرٌ 

 505 ذم تؽػر أهؾ افتلويؾ اُس اختؾػ افـّ 

 500 تعاػ هرِ ف وؿدَ بؼضائِ  آظتؼادُ 

 500 ُهؿ افَزيدّية َمـ

 501 افبحث ذم افَؼَدر وافؼضاء ُيقِؿع ذم افبالء

 501 ما يشاء ويثبت يؿحق اهللُ

 502 ادبحث ذم افتؼدير

 502 مؼّقدٌة ومطؾؼةٌ  ةة افتؼيعقّ إحؽام اإلهلقّ 

 503 بادٕؾعال افعِ  تعاػ خافٌؼ  اهلل

 504 أيب حـقػة اإلمام فطقػة ذم حؽاية

 504 بإبصار ذم أخرة رئل  تعاػ مَ  اهلل

 505 ؿد رأى ربَّف تعاػ يؼظًة، ظـد مُجفقر أهؾ افسـّة افـبلُّ 

 505 "رآه رآه رآه رآه" اإلمام أمحد بـ حـبؾ: ؿال

 525 حؽؿ إكؽار رؤية اهلل ذم أِخرة

 520 ـاماً ومَ  ظةً ؼَ يَ  ف ذم جقاز رؤيتِ   ٓ خالَف 

 521 تعاػ  اهللما يستحقؾ ظذبقان 

 522 يستحقؾ افؽذُب وشائُر شامِت افـَؼص ظؾقف تعاػ

 524 افؽذُب كؼٌص، ؾال يؽقن مـ ادؿؽـات

 512 ؾائدة جؾقؾة
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 512 يستحقؾ أن يؽقَن اهللُ َجقهرًا أو جسامً 

 510 قؿقةضالٓت ابـ تَ  وذـرُ  ،فةف تعاػ ظـ الِ تـزيُ 

 511  تعاػاهلل احلّؼ ذم تـزيف أهَؾ  ّيةاهلـدّية افِديقَبـْدِ  ةجديّ افـَ خماَفػة ادّؾِة 

 511 إجراُء ادتشاهباِت ظذ َطقاهرها مستحقؾ

 512 تـبقف رضوري

 ظؾقف
ٍ
 514 تعاػ يستحقؾ وجقُب رء

 515 ادعتزفة سؾَؽ ؽقا مَ شؾَ  اهلـدّية افِديقَبـِْدّية ةجديّ افـَ ادّؾُة 

 512 بحسـ وافؼُ احلُ  بندراك عؼؾاف اشتؼالل

 511 ظؼالً  وٓ ثقاب جائزٌ  ةٍ ؿيف مـ دون جرؾؼَ  تعاػ َخ اهلل إيالمُ 

 511 ؟طاقبام ٓ يُ  هؾ جيقز افتؽؾقُػ 

 512 ـ ظؼاًل؟هؾ جيقز تعذيب ادحِس 

 512 ظذ ادطقع ذم كظر افعؼؾ افعذاُب  زقجي ٓ

 514 بحسـ وافؼُ احلُ  ةُ ظـدي ظؼؾقّ  قاُب افصَّ 

جيب  وٓ ،ف بعدفِ افعايص وظذاُب  ،ف تعاػثقاب ادطقع بؿحض ؾضؾِ 

 مـفا ظؾقف رءٌ 

 

521 

 521 افؼبؾة ذم مرتؽب افؽبرة أؿقال أهؾِ 

 523 غافصحابة وافتابعمذهُب أهؾ افسـّة مذهُب 

 525 افسـّة ػقا أهَؾ خافَ  اهلـدّية افِديقَبـِْدّية ةجديّ افـَ ادّؾة 

 530 هلل تعاػ ذم ـّؾ ؾعٍؾ حؽؿٌة طفرْت أو خػقْت 
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 531 ذم مسلفة افعػق "تؼقية اإليامن"ذم  اهلـدّية افِديقَبـِْدّية ةجديّ ـبر افـَ  ضالفةُ 

 531 تّؿ مبحُث اإلهلّقات

اتالبمب الثمين يف الن    535 بو 

 535 واجب معرؾُة حؼقق افـّبل 

 542 وشائُط بغ اهلل تعاػ وَخؾؼف إكبقاُء 

 545 تـزيُف افـّبل ظـ افؼبائح

  540ذم حّؼ إكبقاء  خبقثةٌ  ـؾامٌت  ة افِديقَبـِْدّيةاهلـديّ  ةجديّ فؾـَ فؾؿّؾة 

 542 ٓ يستحقؾ بعثُة إكبقاء وٓ جيب ظذ اهلل تعاػ

 541 فطريؼ أهؾ احلّؼ  افٍػ خم فؽـ ظذ وجفٍ و ،بّقةافـُ  ُيثبِتقن افػالشػة

ـُ وتُ  اهلل أؾعال  541 فا ظذ وؾؼ احلؽؿة ؿطعاً ف ـؾَّ رو

 544 إمجاظاً  ات ؿطعاً بافذّ  حماٌل ، فذاتِ  ذم حدّ  ـان كؼصاً  ما

 552 هؾ افـّبُل وافّرشقُل واحٌد؟

 555 شقلوافرّ  افـّبِل معـك  ذمثالثة أؿقال 

 552 اهلـدّية افِديقَبـِْدّية، وؿد اّدظاه ـبُر ادّؾة افـَجدّية اّدظاء افقحل فغر كبلٍّ ـػرٌ 

ـَ  ةُ بقّ افـُ   551 ةً بقّ َس فقست 

 551 أهقاء بعض افدّجافغ

 552 خيشك ظؾقف افؽػر إكبقاءافعؼؾ ظـ  ز زواَل ـ جقَّ مَ 

  553 ظصؿُة إكبقاء - ما جيب ٕكبقاء 

 553 بّقةافِعصؿة مـ خصائص افـُ 
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 554 ظصؿة إكبقاء واجبة

  555ِصدُق إكبقاء 

د ذم ِصدق افـّبل ـػرٌ   022 افشؽُّ وافسدُّ

 020 ؽـٓ يؿ بافؽاذِ  ظذ يدِ  فقر ادعجزةِ طُ 

  020أماكة إكبقاء 

  020تبؾقغ إكبقاء 

  022َؾطاكة إكبقاء 

  022ُذـقرُة إكبقاء 

  021َكزاهة إكبقاء ذم آـتساب 

  021َكزاهة إكبقاء ذم افذات 

 022 أـَؿَؾ وأظَؾؿ أهؾ زماكِف ـقُن افـّبل 

 022 ؟اً وكبقّ  مـ احلققان كذيراً  جـسٍ  ـؾ  هؾ ذم 

 023 بجؿقع ادبعقثغ واجٌب  اإليامنُ 

  023ذم تػصقؾ ما جيب ذم اإليامن بـبّقـا  افباب ةتؽؿقؾ

ـّ  اإلكسِ  ة كبق ـا إػبعث  024 وال

ذم افؼقل بنمؽان  اهلـدّية افِديقَبـِْدّيةبّقة وضالفُة افـَجدّية ظؼقدة ختؿ افـُ 

 افـّبل بعده 

 

052 

  055حؽؿ متـ ل افـُبّقة بعد ُوجقد كبق ـا 

 055 حؽُؿ ضؾِب ادعجزة ِمـ ُمّدِظل افـُبّقة
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 052 بغ آمتـاع بافذات وبافغر افػرُق 

 051 ، ذم اهلـدهؿػاشدَ ة ومَ جديّ افـَ  بتدظاِت مُ  ـ جرَح مَ  أّوُل 

ا   052 أمجعغؼ ئالالَ  أؾضُؾ  كبقُـّ

 052 ػٌر تػضقُؾ ؽر افـّبل ظذ كبلٍّ ـ

 054 بقغادممـغ مع خاتؿ افـّ  ةِ ظامّ  ساواةِ ؿافقا بجقاز مُ  ةُ وافـجديّ 

  002افـجديُّ َيؿدح صقَخف بُؿشاهبة افـّبل 

 005 مسلفة اإلرساء وادعراج

 005 صػقٌع يقَم احلؼ، وٓ يستغـل ظـف أحٌد حّتك إكبقاء كبقُّـا 

  001أؿسام صػاظتِف 

ػاظةٓ دمقز افّصالُة   004 خؾَػ ُمـؽِر افشَّ

 022 أكقاع افّشـاظة ذم مسلفة افّشػاظة اهلـدّية افِديقَبـِْدّيةفؾؿّؾة افـَجدّية 

 025 ؾؼرآنف سحيةٌ  ػةٌ خمافَ فألكبقاء  ةِ وادحبّ  افقجاهةِ  كؽارُ إ

 020 اهلـدّية افِديقَبـِْدّية افـَجدّيُة  ؾقف ، وخافػتبذيػ ٓ يُ ه افّؼ جسدُ 

  022ام جيب ظذ إكام مـ حؼقِؿف افؽالم ؾق

  021جقب ضاظتِف وحمّبتِف ذم وُ  لوّ افػصؾ إ

  021 جقب حمّبة افـبلوُ 

 021 شباهباأو ةِ حؼقؼة ادحبّ 

  023 حب افـبلظالماُت 

 012 ُحبُّ أهؾ بقِت افـُبّقة ومجقع افّصحابة واجٌب 
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 015 اهلل برشقل فؿصؾتِ ؿ فقَ فواهتؿ، بؾ حبُّ فذَ وأهؾ افبقت فقس  حابةِ افّص  حبُّ 

 010 ظالمُة متام حمبِة افـّبل

 012 حال ـّؾ  ذم اً وباضـًا طاهر جيب تعظقُؿف 

  011ُمراظاُة حؼقق افـّبل بعد وؾاتِف 

  012ظادُة افّصحابة ذم تعظقِؿ افـّبل وتقؿِره وإجالفِف 

 014 شـّتِفبعد وؾاتِف ـحقاتِف، وتعظقُؿ ذـِره وذـِر حديثِف و حرمُتف 

  015تقؿُر آِل افـّبل وُذّرياتِف وأزواِجف وأصحابِف 

 012 فمؽـتِ أه ودِ شاهِ مَ  ـرامُ إ، وافـّبل شباِب أمجقع  ظظامُ إ

 015 ذم افّدظاء وافردُّ ظذ ابـ َتقؿقة اشتؼباُفف 

 010 وافتسؾقؿُ   افـّبلظذ ةُ الافّص 

  012زيارُة ؿِز افـّبل 

 011 وحؽُؿ َمـ ؾعَؾف يِؿ تـؼقِصف افثاين ذم حترافػصؾ 

 012 جقه افَسّب تصاريػ افؽالم ذم وُ 

 012 ةجديّ زى ظذ ضاؽقة افـَ افطامة افؽُ 

 014 حؽُؿ شاب  افـّبل

  022حؽُؿ َمـ ظاَبف 

 023 ظغٍ  ؾرُض  بلكبقاِئف،ؼ يتعؾّ  وما ،فوصػاتِ  اهللِ ذاِت  معرؾةُ 

 031 ادون بادالئؽةؼاس احلدّ يُ  ٓ

  035ُن وافَدي رشقِل اهلل إيام
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 040 وـرامةً  فف معجزةً  آيةٌ  أّمقاً  افـّبل ـقنُ 

 041 ؿ بؽؾؿة افؽػرتؽؾّ حؽُؿ َمـ 

 051 متمعي  الس   البمب الثملث يف

 051 ما يتقّؿػ ظذ افسؿع مـ آظتؼادات افتل ٓ يستؼّؾ افعؼُؾ بنثباهتا

 052 ارافـّ وة الـّ واحلساب 

 052 اإلكؽار ـػرٌ 

 053 وُروحاين   جسامين   احلَؼ 

 054 شمال ادـَؽر وافـؽر وظذاُب افؼز وكعقُؿف

 222 إكبقاُء وبعُض افصاحلغ ٓ ُيسئؾقن

 222 ذم مـِع شامع ادقتك اهلـدّية افِديقَبـِْدّيةذم اشتدٓل افـَجدّية  تذكقٌب 

 225 ذم آكتػاع بزيارة افؼبقر وآشتعاكة مـفؿ ؾائدة

 220 انادقز

 222 احلقض افؽقثر

اط  222 افك 

 222 خمؾقؿتان أن ارُ وافـّ  ةُ الـّ 

 221 ظدم الروج مـ الـّة وافـّار

 221 اظةأذاط افّس 

 225 اممامةاإل ابع يفالبمب الر  

 251 بحث اإليامنام  اخلممتة يف 
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 251 بافؼؾب سان وافتصديُؼ بافؾ   اإلؿرارُ 

 255 ادَبحث ذم إيامن ادؼؾ د
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 ادارۂ الہِ تّنس یک وبطماعت

 

ؼة، ه(1121رشح ظؼود رشم ادػتي: لإلمام ابن ظابدين الّشامي )ت .1 ، حمؼَّ

 وثالثاً م. 1112 ه/1341أبوطبي اإلمارات،  "الػؼقه دار"من  أّوًٓ ضبعت 

م. 1112ه/1343الؼاهرة،  "الّصالح دار"من  وثاكقاً م. 1113ه/1344

 م.1111ه/1331إردن،  "دار الػتح"من  ورابعاً 

ه( 1431أجذ اإلظالم أّن الػتوى مطؾؼًا ظذ قول اإلمام: لإلمام أمحد رضا خاْن )ت .1

ؼة، ضبعت   وثالثاً م. 1112ه/1341أبوطبي اإلمارات،  "دار الػؼقه"من  أّوًٓ حمؼَّ

من  ورابعاً  م.1112ه/1343الؼاهرة،  "الّصالح دار"من  وثاكقاً م. 1113ه/1344

ردن،  "دار الػتح"  م.1111ه/1331ٕا

ؼة، ه( 1431)ت هالػضل ادوهبي يف معـى إذا صّح احلديث ففو مذهبي: ل .4 حمؼَّ

 وثالثاً م. 1112ه/1341أبوطبي اإلمارات،  "دار الػؼقه"من  أّوًٓ ضبعت 

م. 1112ه/1343الؼاهرة،  "دار الّصالح"من  وثاكقاً م. 1113ه/1344

 م.1111ه /1331إردن،  "دار الػتح"من  ورابعاً 

ؼة، ضبعت من ه( 1431)ت هظذ رّد ادحتار: ل ؿتارجّد اد .3 )شبع جمّؾدات( حمؼَّ

 م.1114ه/1343أبوطبي اإلمارات،  "الػؼقه دار"

حقاة اإلمام أمحد رضا: د. ادػتي حمؿد أشؾم رضا ادَقؿـي، رشالة خمتنة يف شرة  .2

ؼة، ضبعت من   اإلدارة لتحؼقؼات"اإلمام من حقث صؾته مع العؾامء العرب، حمؼَّ

 م.1111ه/1312كراتم  "اإلمام أمحد رضا



ؼة له: إػ مصطؾح حديث الّرشول  حتسغ الوصول .1 ، )بإوردّية(، حمؼَّ

من  وثاكقاً م. 1111ه/1312كراتم  "مؽتبة بركات ادديـة"من  أّوًٓ ضبعت 

 م.1114ه/ 1331 وثالثاً  م.1111ه/1342 كراتم "أهل السـّة دار"

ؼة  )بالعربقة(ه، ل: ث الّرشول إػ مصطؾح حدي حتسغ الوصول .2  أّوًٓ ضبعت حمؼَّ

لة من  وثاكقاً  م.1112ه/1313كراتم  "دار أهل السـّة"من  دار "كسخة معدَّ

 "دار أهل السـّة"من  وثالثاً  .م1112ه/ 1341أبوطبي اإلمارات،  "الػؼقه

 م.1114ه/ 1331 ورابعاً  م.1111ه/1342

 خانْ  : لإلمام أمحد رضاامة )بإوردّية(إقامة الؼقامة ظذ ضاِظن الؼقام لـبي هت .3

 .م1111/ ه1312

ؼة، ه( 1431)ت هُحسام احلرَمغ ظذ مـحر الؽػر وادَغ: ل .4 ضبعت من  أّوًٓ حمؼَّ

بتحؼقق وترتقب جديد  وثاكقاً م. 1111ه/ 1312ٓهور  "مؤّشسة الرضا"

 م.1114

ْظوة أَماَم موت )بإوردّية( .11 ْوت لـَفي الدَّ  م.1112ه/ 1313، ه: لجعُّ الصَّ

ث ادػتي (يف احلديث الضعقف)ضوابط  مؼّدمة اجلامع الّرضوي .11 : دؾِك العؾامء ادحدِّ

ؼة،  طػر كراتم  "دار أهل السـّة"من  أّوًٓ الّدين البِفاري، ضبعت حمؼَّ

لة من  وثاكقاً م. 1112ه/1313 ه/ 1341أبوطبي اإلمارات،  "دار الػؼقه"كسخة معدَّ

 .م1112

ـَوية العربقّة  "معارف رضا" .11 اإلدارة "ضبعت من  م )العدد الّسادس(،1113ه/ 1314ادجؾّة السَّ

 كراتم. "لتحؼقؼات اإلمام أمحد رضا



ه( 1431لإلمام أمحد رضا خاْن )ت راّد الؼحط والوباء بدظوة اجلران ومؤاشاة الػؼراء: .14

ه/ 1314كراتم  "اإلدارة لتحؼقؼات اإلمام أمحد رضا"مسمجة بالعربقة، ضبعت من  حمؼَّؼة،

 م.1113

رات حؼوق العباد: .13 ؼة،هل أظجب اإلمداد يف مؽػَّ مسمجة بالعربقة،  ، حمؼَّ

 م.1113ه/ 1314كراتم  "اإلدارة لتحؼقؼات اإلمام أمحد رضا"ضبعت من 

ي القَدين: ل .12 ؼة، مسمجة بالعربقة، هصػائح الُؾَجغ يف كون تصاُفح بؽػَّ ، حمؼَّ

 م.1113ه/1314كراتم  "اإلمام أمحد رضااإلدارة لتحؼقؼات "ضبعت من 

إػ إوردية: مػتي الديار اهلـدية  كؼؾفا، هأكوار ادـّان يف توحقد الؼرآن: ل .11

ؼة،   م.1113ه/ 1314شابؼًا الشقخ أخس رضا خاْن إزهري، حمؼَّ

ٕثام داكعِي ظؿِل ادَ  .12 وردية(ولد والؼقام إذاقة ا ، ه(1142ت: لؾعاّلمة ادػتي كؼي ظع خاْن ))بٕا

أبوطبي اإلمارات   "الػؼقه دار"من  وثاكقاً م. 1113ه/1314 أّوًٓ ضبعت حمؼَّؼة 

 م.1111ه/1342

صاد لَؼؿع َمباين الػساد  .13  )ضوابط دعرفة البَدع وادـَؽرات(أصول الرَّ

ؼة ه(1142: لؾعاّلمة ادػتي كؼي ظع خاْن )ت)بإوردية( ، حمؼَّ

أبوطبي اإلمارات   "دار الػؼقه"ن م )بالعربقة( وثاكقاً  م.1114ه/1341

 م.1112ه/1341

ؿة الُػجّ َقوارع الَؼّفار ظذ .14 ، ه(1431ار: لإلمام أمحد رضا خاْن )ت ادجسِّ

يار اهلـدّية الشقخ أخس رضا خاْن إزهريإػ العربقة:  كؼؾفا ؼة، مػتي الدِّ ، حمؼَّ

 م.1111ه/1341الؼاهرة  "ادؼطَّم دار"ضبعت من 



مع حاصقة ه( 1134: لإلمام فضل الّرشول الؼادري البََداُيوين )تدادعتؼد ادـتؼَ  .11

ه( 1431ققّؿة مساّمة: ادعتَؿد ادستـد بـاء كجاة إبد: لإلمام أمحد رضا خاْن )ت

ق، ُضبع  من  وثاكقاً م. 1111ه/1342أبوطبي اإلمارات  "الػؼقه دار"من  أّوًٓ حمؼَّ

 م.1113ه/1331الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"

قواظد أصولّقة لػفم أيات الؼرآكّقة وإحاديث الـبوّية )ضوابط دعرفة  .11

ؼة، ضبعت  : د.)بالعربقة(البَدع وادـَؽرات(  ادػتي حمؿد أشؾم رضا ادَقؿـي، حمؼَّ

 دار"من  وثاكقاً م. 1111ه/1342أبوطبي اإلمارات  "الػؼقه دار"من  أّوًٓ 

 م.1114ه/1331الؼاهرة،  "اهلجرة إوػ

ظد أصولقّة لػفم أيات الؼرآكقة وإحاديث الـبوّية )ضوابط دعرفة البَدع قوا .11

ؼة، ضبعت من )بإوردية(وادـَؽرات(  الؼاهرة،  "اهلجرة إوػ دار": له، حمؼَّ

 م.1114ه/1331

، ه(1431ة يف الػتاوى الرضوية: لإلمام أمحد رضا خاْن )تالعطايا الـبويّ  .14

ؼة )  م.1112ه/1343ؾدًا بإوردّية(، جم 11الطبعة إوػ، حمؼَّ

ّظم العريب(: ادػتي الشقخ إبراهقم ظع احلؿدُ   .13 و العؿر احلؾَبي، كظم العؼائد الـََّسػقة، )اـل

 "دار أهل السـّة"من  وثاكقاً م. 1112ه/1343الؼاهرة  "دار الّصالح"من  أّوًٓ ضبع 

 م.1113ه/1344كراتم 

و(: لؾّشقخ حمؿد شؾامن الػريدي ادصباحي كظم العؼائد الـََّسػقة )الـّظم إورد .12

 م.1113ه/1344كراتم  "دار أهل السـّة"اهلـدي، ضبع من 



، مع تػسر خزائن ه(1431كـز اإليامن يف ترمجة الؼرآن: لإلمام أمحد رضا خاْن )ت .11

فاضل السقّد حمؿد كعقم الّدين ادرادآبادي )ت دار "من  أّوًٓ  ه(1412العرفان: لصدر ٕا

 م.1111ه/1331  وثاكقاً  م.1113ه/1344أبوطبي اإلمارات  "الػؼقه

ه( 1431اإلجازات ادتقـة لعؾامء بّؽة وادديـة: لإلمام أمحد رضا خاْن )ت .12

ؼة، ضبعت من   م.1113ه/1331الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"حمؼَّ

ؼة، ضبعت من  ه،الَظػر لؼول ُزفر: ل .13 الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"حمؼَّ

 م.1113ه/1331

ؼة، ضبعت من  ه،صامئم العـز يف أدب الـداء أمام ادـز: ل .14 دار اهلجرة "حمؼَّ

 م.1113ه/1331الؼاهرة،  "إوػ

ين ظن أحؽام جماَورة احلرَمغ: لَص  .41 ؼة، ضبعت من  ه،قؼل الرَّ دار اهلجرة "حمؼَّ

 م.1113ه/1331الؼاهرة،  "إوػ

ؼة، ه،اجلبل الثاكوي ظذ كؾقة التفاكوي: ل .41  "دار اهلجرة إوػ"ضبعت من  حمؼَّ

 م.1113ه/1331الؼاهرة، 

ؼة، ضبعت من  ه،كػل الػؼقه الػاِهم يف أحؽام قرضاس الدراهم: ل .41 دار اهلجرة "حمؼَّ

 م.1113ه/1331الؼاهرة،  "إوػ

ؼة، ضبعت من  ه،هادُي إُضِحقة بالشاء اهلـدّية: ل .44  "اهلجرة إوػ دار"حمؼَّ

 م.1113ه/1331الؼاهرة، 

ؼة، ضبعت من  ه،افقة ادوحقة حلؽم جؾد إُضِحقة: لالص .43  "دار اهلجرة إوػ"حمؼَّ

 م.1113ه/1331الؼاهرة، 



ؼة، ضبعت من  ه،الؽشُف صافقا حؽم فوكوجرافقا: ل .42  "اهلجرة إوػ دار"حمؼَّ

 م.1113ه/1331الؼاهرة، 

ٓل إكؼى من بحر شبؼة إتؼى .41  ه،ل: ()يف أفضؾقة شّقدكا أيب بؽر  الزُّ

ؼة، ضبعت من   م.1113ه/1331الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"حمؼَّ

السعي ادشؽور يف إبداء "مع حاصقة  "الؼول الـَّجقح إلحؼاق احلّق الّنيح" .42

ؼة، ضبعت من  ه،: ل"احلّق ادفجور الؼاهرة،  "دار اهلجرة إوػ"حمؼَّ

 م.1113ه/1331

ولة ادّؽقة باداّدة الَغقبّقة: ل .43 الؼاهرة،  "اهلجرة إوػ دار"ق، ضبع من ، حمؼَّ هالدَّ

 م.1113ه/1331

دار اهلجرة "حمؼَّق، ضبع من  ه،إكباء احلي أّن كالَمه ادصوَن تبقاٌن لؽلِّ يشء )جمؾّدان(: ل .44

وػ  م.1113ه/1331الؼاهرة،  "ٕا

ـاظتي ادصطػى بدافع البالء )مسَجم بالعربقة(: ل .31 من والُعذ ل دار "، حمؼَّق، ضبع من هٕا

وػ  م.1114ه/1331الؼاهرة،  "اهلجرة ٕا

، ه(1431لإلمام أمحد رضا خاْن )تغ: ادَ  كدوةِ  جِف غ برَ فتاوى احلرمَ  .31

ق،   م.1114ه/1331حمؼَّ

 ادمحم  یتفم ڈارٹک: )اردم(  ئاق د مئاسلاالسیم .31
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 ادمحم  یتفم ڈارٹک: ردم(ا) تیِب رکام   و ہہا مالہِتمظعِ .34
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 اشعئ وہےن مایل بتک مراسل بیرقنع

 كؼؾفا) (ه1431، لإلمام أمحد رضا خاْن )تحؽم تؼبقل اإلهباَمغمـر العغ يف  .1

 .دػتي حمؿد أشؾم رضا ادَقؿـيد. ا(: حّؼؼفاو إػ العربقة

 (.ه1431لإلمام أمحد رضا خاْن )ت :ردم(ا) ئاق د مالكم .1

 .جمّؾدات( ّت )ش ه،: لردم(ا)رضوية الػتاوى التؾخقص  .4

 




